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N.B.'s generolforsomling den 3o. jonuor 1986 på

!::!::::3!:r==================:==================

Foruden bestyrelsen vor der nødt 37 medLemmer.
Det oIt overskyggende problem p6 denne generolfor-
somling vor økonomien, herunder ofvikling og op-
krævning of kontingent, somt kørselsgodtlrråI""
for privotkørseI.

Igen i år blev Chr. 'Giggon" Jørgensen volgt som
dirigent.
Fro Børges beretning kon nævnes.
Mon hovde håbet på en sæson med flere opryknin. 1.Vi hovde gode trænere og en god stob of'gåde s, )-
lere, så ol.Le forudsætningerne vor til siede.
1. holdet vor "igen" i den kendte situotion, hvor
oprykningen skulle ofgøres i den 11. time, trodi-
tionen tro blev de igen nr. 1 til ikke ot rykke op.
Domefodbold i NB er ingen succes, i 86 er der igen
ingen domehold.

Vi hovde for første gong et mesterrække hold i
ungdomsofd., nemlig et junior hoJ,ci.
Holdet sluttede med en pn plocering efter en sær-
de.Ies fin sæson, se.l,v om der hovde været problemer
med en træner, der .løb i utide.
NB er kommet over det, sd der vor ingen grund til
of bore mere i ciet.
Thorvol,d hovde overtoget )obbet, selv om det i
storten kun skulle hove været for en kort periode"
l'1on vor sto.lte over, of vi for første gong i klub-
bens historie hovde fået en londsholdsipiller, nem-
1ig Torben Glock, som vor kommet på )uniorlondshol-det, og of den grund, er NB nu b.Ievet kendt i det
gonske lond.
Selv om vi ikke i 86 igen f6r et juniormesterhold,
er der grund ti1 glede i NB, do vi i 86 skol d'1
toge i nnesterrækkerne med et lilleputte- og dr )
ge hold .

Trænere i 86:
John hor forlænget sin trænergerning i 86 som træ-
ner for J.. holdet, og det er vi glode for, for NB
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hcr været særde-Ies godt tilfredse med John i 85,så
nu håirer vi kun på, ot John kon få os i Serie II
i 86"
Corsten HoId træner 2. ho.ldet i 86.
3.og 4. holdene trænes qf ion og "Pelle" i 86,
K"Lous er stoppet i 85.
Thorvold bliver igen konsulent i ungdomsofd.

Old-Boys ofd. er stodig meget stor, og de er oltid
viliige med en hiælpende hånd, når der er brug for
det i NB

Indefodbold.
Vi. hor i 85/86 fået lidt flere timer i hollen.
Der er dog det problem, ot titmeldingsgeby:-et for
dul )sæson, er oppe på co. .Io.ooo kr, spørgsmålet
Er, ,,{ det er det vær?

Kompfordeler.
Svend l.lrong hor i 85 ydet et stort og godt stykke
orbe jde som kompfordeler.
Dommere.
NB er blevet opfordret fro dommerklubben til ot
uddonne flere dommere, der er stor mongel på dis-
se her i området, og det kon evt. komme til ot
mongle dommere i NB.'s hjemmekompe.

Nord-Als Cup 85.
Børge mente of orrongørerne hovde hoft en speciel
oftol,e med vejrguderne, do de ofholdt Nord-Als Cup-
Ben i pinsen i 85, for det vor veL nok den eneste
periode med godt veir sidste År.
Kommunen og skolen hovde monge roser til" NB for
den måde det hele vor bLevet ofviklet på. Kommunen
hor nu bedt kulturudvolget om ot udorbeide en som-
ordning ong. overnotninger pd skolerne.'
An.i.aeg.
Det er en pæn vi.nterbone, vi hor ved hollen, men
det er bore en skom, ot den helst ikke må bruges
om vinteren.
Cen I fungerer godt, og de nyder godt of olte de
oktr.Seter,som NB ofholder i og omkring de,i.
Pdbegyndelsen of den nye hol er udskudt til 87.
Komrnunen sover.
Sposorer.
NB tokker oLi.e vore sponsorer for den store støt-
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A. BOYSEN & CO.

STOREGADE 30-32 - TLF./06t5a0

te, de hor ydet NB i 85, og Børge mener, ot NB gi-
ver en del for den støtte, vi modtoger og håber
også pd en hlælpende hånd i 86.
Aktivgruppen.
Aktivgruppen hor i 85 ofho.Ldt f.Iere store orronge-
menter, som hor givet et pænt overskud.
Fest i By.
Fest i By gov også i 85 det forventede overskud.
FiB komiteen hor fdet ny formond, Poul Erik hor
of.Iøst Bent.
Lotto.
For Anne Lise og Corlo hor det Været en svingende
sæson, J-ige efter ]uI så det ikke så godt ud, n 1
de fik nye ideer, og holede det tobte ind, s8. f.gettet blev holdt.
Her en tok til Nørherredhus for.godt værtskob.
Klubhus.
Styres godt og sikkert of Bent, Arthur og Peter.
Børge sogde ot mon fik en god service hos dem????

Sporten.
Børge vor ikke tviv1, ot det er olle tiders klub-
blod, og s6 vor økonomien her helt i top.
Men mon glemmer ofte ot bruge blodet, og det gjoldt
ikke olene bestyrelsen, men også oIIe øvrige i NB

Det grønne kort.
b.lev indført i kommunen i midten of 85, men må vel-
betrogtes som en mindre fiosko, der hor kun været
1, som hor gfort brug of det i NB.
5å de l6ooo kr. det kostede ot omde.Le det i kommu-
nen kunne måske hovde rræret brugt til noget ondet.
Økonomi.
Økonrirmien i 85 vor ikke så god, fordi udgifterne
vor bl-evet større og indtægterne mi-ndre, end det
mon hovde bugetteret med. Derfor vil der blive fo-
retoget nogfe stromninger i 86.
Nogle of de ting der blo.o. viI blive berørt er-
køise1 og kontiigentet. )
Disse to ting omtoles of Børge Zonchetto ondet "'
sted i Sporten.
NB hovde også toLt med kommunen om en forhø ]else
of Nord-Als ordningen. Andre kommuner ligger longt
over, hvod Nordborg Kommune yder i tilskud. Det kon
rævnes ot det tilskud NB får sd or" Nord-Als ordnin*
gen, kun ondroger ca. 6% of olLe NB's indtægter.
Børge sluttede sin beretning med ot tokke ol.l.e i
NB og olle de der i føbet of 85 på en el.l-er onden
måde hor yæret i kontokt med klubben.
Kommentorer til Børge's beretningr
Polle mente ikke ot lo.ooo kr. tiI indendørsturne-
ringen, vor noget sær1igt stsrt beiøb, hon håbeCe
ikke, ot der ville blive skåret ned på cjet"
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havde qaettet riqtigt, oq derrred vandt han fodbolden.Til lykke med
det "
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TIL ALLE NB'ERE OG FOMLDRE.

På generolforsomlingen vor der en de1 debot omkring bestyre'Isens for-

slog tiI budget for 1986 og kontingent.

Grunden til debotten vor/ ot der fro bestyrefsen vor fremsat forslog

om, ot kontingentet fremtidig kun skulle opkræves 1 gong årligt' For-

sloget blev ikke vedtoget på generolforsomlingen'

Forsloget vor begrundet med, ot vi regnede med ot undgå den "kedelige"

tendens, vi konstoterede ved udsende.lsen of opkrævningen i ougust 1985,

hvorendelmedlemmer-særIigtbørn-ikkefikbetgltkontingentet.
Vikunnehoveudelukketdissemedlemmerrmenbestyrelsenmenteikke'
of børnene skulle "stroffes", fordi.forældrene ikke betolte kontingen-

tei.
Børnene fik tov til ot spille fodbold - men så håber vi til genpld,

ot forældrene betoler, når opkrævningerne for 1986 sendes ud'

Kontingent for 1986 blev fostsot til:
Senior 35o,- Pr. { år

Ungdom L75,- Pr. I år'
NB's kørselsbudget for 1986 blev også genstond for nogen debot på

grund of bestyrelsens forslog om o, nedsætte kørselsgodtgørelsen ved

kørsel med privot bi1 i forbindelse med.kluboktj"viteter somt kørsel tif

turnerings- og træningskomPe.

Ud fro regnskobstollene i de senere

og kontingentindteegterne hor være+"

i tingene.
I regnskobsåret 1985 er dette ændret tiI, of kørselsudgifterne vor co'

.Io9.ooo kr og kontingent vor co.88'ooo kr - olts6 en forskel på 21'ooo

kr' 
-: ^-r-^ ^--Å.{^- -ar wi.onde indtæoter, blev der 

| »
Do der somtidig også på ondre områder vor vigende indtægter'

påbudgetlg36foretogetbesporelser-enofbespore]serneerpåkør-
selsudgi fterne.
på $enerolforsomlingen fik vi "grønt lys" for en betoling som svorer

tif co. 6a øre pr. km. Denne Tokst er udregnet så den dækker benzinud-

gifterne ved kørsel med ol-m' privot biI'
Jeg vil opfordre ALLE FOMLDRE, der hor børn i NB til' st I kører med

børnene ti1 udekompe i så stor udstrækning, som det er muligt'

gpfordringen til privat kørse1 sælder os"å :ENIIBI9WEN'
Med sPortslig hilsen

B. Zonchetts

år hor vi set, of kørselsudgifterne
næsten lige store - der vor bol-once

Bent R": 1o.ooo kr. for 4 week-ends i 1øbet of en
vinter, de penge kunne bruges tj.1 noget ondet, f.
eks. til stævner.
Thorvo-Id mente at indefcdboLd skulle toges op i
ungd.ofd., for det vor tit ot hol-d fro åndre klub-
ber b.Lev væk.
Freddy mente of for senior vor turneringen mere
yær end stævner.
Jørgen mente of mon kunne indføre et specielt kon-
tingent for j.ndendørs.
Børge, ot det vor ikke heldigt med specielle kon-
ti n g enter
Til sidst bJ-ev Børges beretning godkendt.
UnE-t \o f delingen.
Per' . Jrmond sogde ot sæson 85 hovde været rimelig
god. Puslingene vor blevet puljevindere, og nr. 2
ved de sønderjydske mesterskober, og flere of hol-
denevor blevet nr. 2 i deres rækker.
Per hovde også et liIle 'pust" til seniorofd.rhon
kunne ikke forstå, ot de ikke vor bedre ploceret,
med oll,e de gode spillere, der hvert år rykke op
fro ungdomsofd.
Mon hovde i 85 deltoget i monge stavner, vi hor
hoft hold både i Sverige og Tysklond.
Der vor trænere til næsten oIle hold i 86, men mon
monglede kun trænere til ynglinge og nogle få 7
mondshold.
Per tokke ol-Le der hovde givet en hånd med i ung-
domsofd. i 85.

Kossereren:
Finn hon monglede l2ooo kr. i kossen for kontingent
der ikke vor bl-evet betolt.
Erik Nørskov hovde yæret sot på den opgove/ of hon
skul1e forsøge ot f6 dem hjem, men det vor endt
næsten resultotløst"
Finn mente også, ot det vor for d6r1igt, ot kommu-
nen ikke vil-1e yære med til ot forhøje Nord-AIs
ordn' 1en. NB hovde fdet 2o.ooo kr. i tilskud, og
det /for dårligt i forhold til det store frlvii-
lige orbejde, der bliver gjort i klubben
Hvis mon vil søge oktivgruppen om tilskud, sku1le
det i fremtiden foreg6 gennem bestyrelsen.
Vi hor ræeret for flinke:l NB i 85, så der skol
stronmes op i 86, og det må bl.a. bl-ive på kørse1s-
udgifterne, mere privotkørsel ti1 mindre penge.

Gunnor mener også st kørselsudgifterne skol nedrog
tror nok der er monge forældre, der vil køre for de
mindre årgonge, men of vi skql se of få olle årgon-
ges foræIdre ti.l" ot h]æ1pe"
Der b"l-ev spurgt, hvod mon g jorde vecj de der ikke
betclte kontingenten,
Mon hovcje endnu ikke toget stiJ-Iing til dette endnu
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det vor måske et socia.l-t problem.

Thorvol"d sogd€, der vor rod i kontingentregnskobei,
of det kon køres på en onden måden sd rnon krrn få
heie kontingentet incj.
Finn: rod... det posser ikke.
Arne sogde ot det monglende kontingent skoL opkræ-
ves hos kommunen, do det måske er "sociol,e tobere"
mon hovde med of gøre.

Regnskobet blev også godkendt.
Af indkomne forslog vor der fro bestyrelsen flg.:
ot der kun skol opkræves kontingent 1 gong årligt,
nemlig for senior 7co.oo kr

for ungdom 35o.oo kr
,')

begrundelsen vor, of det vor nemmere of odministre-
re, og mon vi1le yde søskende robot p6 5o kr pr.
born.
Forsloget blev nedstemt med 12 stemmer for o9 18
imod.
Kontingentet for 86 bfev derefter:

for senior 35o kr 2 x årlig
for ungdom 175 kr 2 x 6rlig
og ingen søskende robot

Eventuelt:
Gunnor mente ot bestyrelsen skulle bruge SPORTEN
noget mere til of informerb om, hvod der sker i
bestyre-Isery'klubben og oplyse medlemmerne om be-
styrelsens/klubbens synspunkter og meninger.

John træner I hold.
Den måde mon somorbejdede på i NB, vor det bedste
hon endnu hovde mødt i de klubber hon hovde været
træner.
Wolther viJ.Ie gerne se bestyrelsen noget mere til
kompene i ungdomsofd.

Der blev vo.Igt nye medlemmer til bestyrelsen. Be-
styrelsens sommensætning kon ses på side 2, me \i1biive nærmere præsenteret i næste nr. of SP0RTt /
ib
9l:s pgr:gl:es:

Sponsor-pos ordningen med BP-Longesæ er ophørt fro
den f. ionuor -1986.
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Du må nu reklomere for en ordning med BP-Longesø,
hvor NB i 1986 modtoger et fost ørebeløb pr.solgt
liter benzin, der er solgt i løbet of året.
AItså er tonken tcm - så ind til BP-Longesø og få
den fyldt op. l-lusk dei.

glg:Egy:. Børse

På generolforsomlingen cien .1,6. ionuor 86 bl-ev det
b1.o. besluttet, of udendørstræningen i 86 1ægges
ti1 SØNDAGE KL.1o.oo.
Dette for of olle får mulighed for ot træne, do
cier spilles både mondog, onsdog og torsdog.
Vi i )ter søndog den 2. morts k1.1o.oo ved Idræts-
centiet. Vi kon på nuværende tidspunkt ikke fost.-
l-ægge træningsstedet - men mød op ved Idrætscen-
tret.
Der ofholdes spillermøde søndog
11.3o i Klubhuset.
Der er ofslutning pd indendørss€esonen mondog den
17. morts k1. 19.15

Gunnor

51 trænere
til stævne
i Stubbæk
AABENRAA:

Dansk Fodboldtrænersam.
rnrnslgtning har med bl delra-
gere holdt 

"1 
t.æo"rrt*"nff6o-

stadh:allen i Stubbæk. Og til au-
Suat.l"""pr der holdt et nyt træ-
nerst'. D med Max Rasmussen
fraKda6s. ffiffiffiIe

den 9. morts kI.

Ved stævnet i Stubbæk for.
talte Bent Dahl fta Silkeborg om
ungdomatræningen. Han slog til.
lyd for, a" træningen for de yng-
ste årgange tages seriøst. Især
alderen 10-12 ar er meget vigtig i
en une fodboldspillers udviklinS,
fastiog haa. Derfor gælder det
rundt i klubberne om at have
træue.re, som har den fornødne
uddannelee.

Efter den teorcbiske del viste
nogle ynglingespillere fra Aaben-
raa Boldklub fodboldspillet i dets
praktiske udførelse. Og trænerne
fik en fornemmelse af, at ynglin-
gene har gået i en god fodbold.
skole.

r\no'q\1*t,tt
Storegade 4il - fi. tl5 S 34

BIx)NORDBOBG
Stcdet hvot glodc ilancskcr r;des!

DERES VVS.!NSTALLATøR
ERIK JENSEN

MELLEMVEJ 2 . 6-{10 NOBOBORG

TELF. {X-,150s65

SPONSOR I.HOLDEI ]TR.'

FARUE OG TAPET
Slo169ado 17

6430 Nordborg
Itr. (0{) t5 æ s0

LANGESø HERREFRISøR

PLADSEESTILLING
KoM tlro ELLER hrac oc AF?aL Tto

TELEFON 45'231

HESSEIHOJVEJ. NOROBORO

TEL€FO! {6 rl52

MALENi,lESTER

Jeg
klarer ff,fi*"

dgn l-lardelsbanken

**xPÆLEBAlrr(EN @J

MALfAMEATER

EÅT8 JøB0ET
PEDEBSEE

HEAsELHSJVEJ tO

..T HORDBOR6

Telefon (04) tts l6 79

-9-

I

tIEs [,i,.,§§]il
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"lgqi
Enhlcalhank

trar rnnge fordele
-derfur

SYDBANK (,I
-oro *rtdntr unr \ -l

SPG.TSOR I.HOIDET NR.8

bent
enghof f

Herre- og Damefrisør

BM YT FORNEI,EN

TIDSBESTTLLN.IG

Mandag - Tirsdag - Onsdag

Lørd.ag Iukket

Havnbierg Eutikscenter -

Trf.450840 )SPONSOR I. HOLDET NR. T2

ilORDMG DAA,IF/ASKEBI & RETISET
RID€PLADSEN 3
0430 toRoæRG
TELEF(!{ (X a5r419 H

N-\riim''i,S&E ff:,.:

et betaler sig altid at gå til fagmandr
HANS SCHMIDT

Ure&optik - Guld&soly
Loitertofr 8a - rlf. 45 0o l5

sp RT
RIDEPLADSEN _ NORDAORG

TELEFON (5 1625
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coo:E!
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§'= EltaE o
x Or0r€ trt
E o.9.a

I3obega l3obqa
moffirtrJ,ltt m1'ferullet

Hygge og stemning HAVNBTERG B,TTKS.ENTEB
.45 

49 49 HAVNB.'ERG

-i-o-

KONFIRMAND 86I
IIERREMAGASINET haT
baro det flotteste tøj til årets
konfurnander både nfu det
gælder tøjet til selve den sto-
re dag og til anden dagen.

Kom ind og gå på kigge-
tur -- så kan du samtidig se

den smarte taske til årets
konfirmander.

SPOiISOR I. HOLDET NRr t
- 

t W E !§!_Er r e n-,,r rrrr.
6.30 t«rBDsoVqS16tO

Wnner,

trtrErc§trN

atttti
SaEafæoræfukdgø{en.
T.j, tto og rctvirittrr. Professioneh E veicn
igann+n F.cLr. rr. Winncr ketsiero Aemstillå i
s.ln rbejdc ECLd f.r. Krpp"n-og C.otr-"t-.

-11 -

)


