
RTEN
Ynglinge ofd.
S*son 1984 er stortet, men mon kon ikke sige, vi hor få-
ei den bedste stort hvod veirrvind og boner ongår, men

det bliver nok bedre.

Tilslutningen til træningen hos første holdet er hel-t i
top, bliv nu ved, så kommer det ondet også. Jeg ved godt

det er en sur tid, mørkt og koldt, men vi må bide tænder

ne sommen.

Vi hor holdt et por møder for ot drøfte forskellige ting
og i er kommet med nogle gode ideer, de nye skol bore si
ge noget mere, men det kommer nok.

Vi btev enige omrot rygning til møder og i bussen er bo-

ndlyst, of mon møder præc,is, giver besked når mon ikke
kon deltoge, det gælder både træning og komp.

Træningsoftenen slutter oltid i kLubhuset hvis ikke on-

den oftole.
Efter træningen på sidste træningsoften i hver måned,

bruger vi til ot rette på hinonden, det være sig godt og

ondt. Verner.
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Der er fro flere seniorspillere ytret ønske

se holdopstilling, spilletidspunkt o.s.v. i
Problemet er 1øst nu, idet disse meddele.l-ser
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VI S,IETTEB KVALITETEN I HøJS/EDET

butiksvinduet hos frisør Bent Enghoff, Hovnbierg Butiks-
center.
Skutle evt. ondre også ho brug for dette, kon de pågæ1-

dende trænere oflevere holdopstilllnger ti1 Bent.

B.R.

Ano.tilmeldinq oq kørseI til indendørs fodbold.

På N.B"'s generolforsomling den 26.1.84. blev de, under

pkt. eventuelt fro enkeLte medlemmer fremsot kritik of
bestyre.Isens holdning tij. deltogelse i indendørs fodbolcl

- betoling for tilmelding og kørseL
Det blev fremført, of de retningslinier, der vor udorbe r

dede of bestyrelsen for sæson 1983/84, virkede som eir

skiult kontingentforhøielse i strid med NB's love § 9.

Vi mener ikke, ot vi hondlede i strid med klubbens lovr,

ved vor udorbejdelse of reglerne for de.Itogelsen i inda-

dørs, idet generolfcrsomiingen i ]onuor 1983 på1ogc1e be-

styrelsen ot udorbeide nye retningslinier for deltogei-
sen i indendørs, do udgifterne tiI denne oktivitet vo:

stærkt stigende. Det vi hor glort er en opfølgning ci

en generolforsomlingsbeslutning.
Før vi gik igong med orbeidet, så vi på klubbens økononi,

og ,i konstoterede do, of vore indtægter for kontingent

1å co. kr.2o.ooor- under det budgetterede, og lottospil-
lene gov i somme periode nærmest underskud. Det ) 

vo:r

økonomiske orbe jdsgrundlog.

Vort første oplæg gik på, of såvel ungdom som senior

skulle betqle fuldt ud for både kørsel og tilmelding,
men do forsloget blev kendt, fremkom der på ei klubmøie

forslog fro spillerrepræsentcnterne om, of reglerne æn-

dredes for ungdoms vedkommende * helst således of kiub*

ben betolte både tilmelding og kørseI"

Vi drøftede forsloget og enedes om en ordningrhvor klub-

ben betolte tilmeldingen for ungdom, men of de slev skr';

le ofholde udgifterne til kørsel-. For senior blev regler
ne som vedtoget - de skulle selv betole både tilmelding
og kørsel.

t. ,l
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HAFTIA
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KELO & PETER MAYTESE'{

MAD§ CLAT'SE?IWEJ 1- G4i}O NORDBORG

RING 450205

ør indendørssæsonen 7984/85 vi1 bestyrelsen igen toge

retningslinierne ti1 drøftelse, og vi vil, hvis det er

omisk muligi, ændre retningslinierne på en sådon må-

, ot de bliver 5illigst for spiilerne - såvei ungdom

Slaglerlo,'el nlngen
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FOR NORDALS BOLDKLUB,

for Nordols Boldklub blev
formå"L ot skoffe penge tiI

donnet september

otbejdet i Nord- DE ER ALTID VELXOM^TEN PA

NOR
HERRED

FruS TELEFoN 450535

uor@/øfh^
gardiner
tæpper h?,T[",::'-''
møbler nr.4sr4iz

ls Boldklub.
øigende retningslinier er oftolt med bestyrelsen for
lordsls BoldkIub:
1. Aktivgruppen skol bestå of mindst 2 personerren on-

svorlig leder og kosserer.De forpligter sig for et år
od gongen og er onsvorlig for gruppens oktiviteter
over for NB's bestyrelse.
Gruppens nødvendige ontol personer er efter behov.

Udvidelse/udskiftning kon ske løbende.
Aktivgruppen forpligter sig ikke tiI ot ofholde et
bestemt ontol orrongementei pr. år.
Følgende orrongementer kon tænkes gennemført:

koncerter - lottospil - point-oktier - modeshows -
J.oppemorked m.m.

5. Akf \uppen tildeler NB penge efter eget skøn, ved

ot trf/stille til bestyrelsen for NB til hvilket for-
mål beløbet ønskes onvendt.Pengene må ikke onvendes

til den normole drift.
Ved opløsning of Aktivgruppen tilfolder gælden/formu-
en Nordols Boldklub.
Nordols Boldklubs bestyrelse kon opl.æve Aktivgruppen
hvis retningslinierne ikke overholdes.

tivgruppen hor hidtil ofholdt følgende orrongementer:
lottospil - nytårsboI - mode-show(orr.KVICKLY)

f kommende oktiviteter kon nævnes:

fordrsfesten den 24.o3,84 - solg of point-oktier -
solg of motch-tips.

l:e1a!er sig altid at gå til
}{ANS SCHMIDT

l.ire &optik - Guld &sOlv
[,oilertoft Ba - tlf. 4500 15

siden 1865
-på bordet trvor
\renner rnE des

Wou*or
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FABVE OG TAPET
Storegade 17

6430 Nordborg
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påklædt. Hos TØJEKSPERTEN kan du blive klædt
på fra top til tå i forårets smarte KONFIRMAND -
LOOK. Vi har også det helt rigtige tØj til dagen der

på. Se vort konfir-
mandvindue -

Jeg
klarer
den

I**:N,R#r.SBANI§IEN @
de som spiller indendørs, blev of nogen opfottet,som om

bestyrelsen hcvde omgået §9o. Bestyrelsen er of en onden

mening. Fortolkning of §9o kon der efter bestyre.Lsens o

fottelse ikke herske t':ivl om, for så vor det ekstro 9e-

jeg harogså
konto i

Flandelsbanken

'//M/KONFIRMAND 84 skal være smart og moderigtigt

LANGESø HERREFRISøR

PLADSEESTILLING
KOM IND ELLEB RING OG AFTAL IID

TELEFON 451231

STATIONSVEJ 4 - TLF. 450533

SPONSOR NB 5

ideer til nye oktiviteter, er du oltid vel-
of kontokte et of Aktivgruppens medlemmer.

1e j ligheden til ot sise TAK FOR HJÆLPEN ti.l.
nu hor hiulpet ved diverse or-de mennesker der indtif

rongementer.

AKTIVGRUPPEN FOR NæALS BOLDKLUB.

Benny Jørgensen Clous J,Bonde Gunnor Skov

Arne Johonnsen Anders Ebsen Bent Enghof{

NB's generalforsamling den 26.01.84
0mkring 45 personer, derof I domespiller, vor mødt op

ti1 den år1ige generolforsomli.ng i Centrets Cofeterio,
Formonden bød velkommen, vi fik volgt en dirige ) o,
så vor vi klor, efter ot dirigenten hovde checket, om

o1t vor ok, tiI ot 9å i krig med beretningerne.
Genero-lforsomlingen er jo en opgørelse og vurdering cf
årets oktiviteter/resultoter, det rære sig i ord som toI.
Vi må do også erkende, ot såvel formond, som udvolgsfor-
meend og kosserer i deres beretningerr-kom ind på stort
set oI,t, som NB er involveret i, og som hor indflydelse
på klubben.
Fro de forskellige beretninger og kommentorer dertilrvil
vi her begrænse os til kort of omtole de emner, som blev
debotteret mest.

Indendørshonororet, som bestyrelsen i efter6ret pålogde

med

s enior '
0mkring OId-Boys ofd. vor der ogsd nogen debot' "Hvod
govner det NB, ot vi hor sønderjyllonds største og bed-

ste 0B.ofd.rn6r vi i NB står og mongler ungdomstænere

og ingen kon f6 fro 0B.ofd.r" sogde en deltoger.Der er

mon§e som i dog mener,ot 0B fjerner sig mere fro NB end

tilnærmer sig.
0B.o{d. hor igennem 6rene leveret monge ledere tiI NBrog

er oItiC porot til ot gøre en indsots for klubben, sogde

Gunnor Jørgensen. Vi vil ikke være den største 0B.ofd. i
det sydjyciske, eller den bedste, men vi kon do ikke be-

\grænse ontoi-l-et of medlemmer, e.ller deres evner som spil
X."r, ,i kon heIler ikke tvinge folk til- ot to'et leder-

)ons blur.
f/i fik do det indtryk ot hele indendørsproblemotikken
{"ndn, ungong skol snokkes ordentlig igennemrog spec,

n

Xiob, 
men vi vi1 fortsot motivere i den retning.0B fier-

'nei sio helier ikke fro NB. Det eneste seivstændige om "
råder - )rjet økonomiske. Det kon kun vær€ en forCel for
NB, vi beloster ikke NB økonomisk, men vore medlemmer

ind og kig og få en
gratis konfirmand-
brochure.

Hor du gode

kommen til
Vi benytter

TøJ E KS PE
643()

SPONSOR I. HOLDET NR. 1

slipper do også med et billigere kontingent.

"Fiskeri" of spillere kom igen op. Vi vor igen udsot for,

F

I »DØGNEREN<«
v/Knud Tarbensen

Storegade 31'

4s 05 55

MALERMESTER

EÅX8 JOBOET
PEDEB8EX

Telefon (04) /15 t6 79

r{-/ TELr.

MALERMESTER
HESSELHOJVEJ. NORDBORG

TELEFON ir5 1852

bent
enghoff

Herre- og Damefrisør

BINYT FORNEI,EII

TiDSBESTIIII}IG
Itandag - firsdag -

Lørdag lukket

Havnb jerg Butikscenter

Trf. 45 08 40

Tf HARMONIENr , Holmgade 5 , Nordborg, t1f . 4514l_5

- Afholdelse i vore lokaler af:
Privaifester, møder og 1ign..

.OEB 
ER OGSÅ SPORT I AT KUNNE

KøRE 8TL PÅ DEN NIGTIGE MAOE!

L ÆR DET NEMT oG øexvEur t

IIOBD.ÅLS XORE§XOLE
- i/i leverer også ud af huset 3 | aR,DERSENVarn mad . a:rretringer, pl 3llqr | **.,å,,i"ii'_,**",0el,ler smørrebrød. I - -r"i,,ro,iuur*

4.

6430 NORDBORG Tt.F(O4)451818
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DERES VVS-INSIALLATøR
ERIK JENSEN

MELLEMVEJ 2. E§O IIORDBORO
TELF. M-45 05 65
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ParållGlvei I - Lsvomby
Tlf.45 13'(t

SPONSOR 1. HOLDET NR. 10

Det Røde
Æsel
Restaurant TlI. 45 47 m
STOREGADE 55 TIf. {5 æ 67

SPONSOR 1. HOLDET NR.3

of personer hovde kontoktet nogle spillere på en for os

besynderlig måde, men intet kom ud of dette' Der skulfe

på dette område nu \ære nogle kræfter igong for ensortede

henvendelser og holdninger omkring det, vi kolder "fiske-
ri". Det kon kun blive en fordef for ol1e'

Kossereren kunne fremvise et regnskob der boloncerede ved

'472ooo,- og et overskud på 76oo,-"

I kontingent kom der 2o.ooo kr. mindre ind, men disse

blev sporet på kørseI. Der vor vi heldigervore kørsels-

udgifter er små 9o.ooo kr.
l'1å.l"oktierne kiksede totolt, her vor der nogen som

tede.
Af de 4 forslog der vor indsendt, nævnes kun konr'

stigningen,som blev vedtoget.

Kontingentet for 1984 er nu således:

Senior 3oo kr. og ungdom 15o kr. begge holvår1igt'
Det er en forhøie1se på henho-Ldsvis 5o og 2o kr'

Kosserer, sekretær og medlem 1 vor på volgrog olle blev

genvolgt.Medlem 2 Arne Jensen ofgik udenfor turrog her

blev Per Christionsen volgt' Ti1 ungdomsformond blev Per

Møllerskov volgt og ved senior blev PouL i-yngkilde gen-

vo1gt. I skrivende stund er bestyrelsen bfevet konstitu-

eret og den ser nu således ud:

formond ,z Børge Zonchetto
næstformond/: Bent Riemer
s ekretær
kosserer : Finn Christensen
medleml : BentEnghoff
medlem 2 z Per Christionsen
ungd ' formond: Per Møllerskov

_ seniorform. : PouI LYngkilde

Under evt.blev der givet nogle orienteringer om1 \r'
konsulentens orbeide,og oktivgruppens formål i NJ
Generolforsomlingen s.Iuttede med ot bestyrelsen tildelte

træner Poul Erik Niel-sen en gove for Io års virke(i træk)

som træner i NB, somt tog ofsked med Peter Glock efter

sit virke som ungdomsformond i 7 &x. Hon fik også en e-

rindringsgove. To store præstotioner. -

Formonden sluttede generolforsomlingen med en tok for

god ro og orden, og en tok til dirigenten for udførelsen

of dette hverv.
Tok "Gigon", rær kfor ti1 næste år

P. b. v.

svig-
-)l

,{gent-

igen.
Be nt

til specialisten - Dot batalsr sigl
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DEN FRIE
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alttil
Srrabf afqporMrrrr( til ryoilan-
Tøj, sko og rekvisitter. Professionelt hele vejen
igemem. F.eks. er Wimer ketsjere fremstillet i
samarbejde mellem læne Køppen og Courtmsta-
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Einat
Turwei42
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Pilval: Peler Bennelsen l't 45A428
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