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Torsdag den 19. januar afholdt NB sit årlige generalforsomling på
Nørherredhus. Der var et ganske pænt fremmøde - godt 50 - heriblandt for-
ældrerepræsentanter fra ungdomsafdelingen (herom senere).
Arne 0stergård blev valgt til dirigent. Et job han klarede udmærket.
Af pladshensyn er det kun formandens beretning, der er med toget i dette
nummer. Næste nummer af SPORTEN vil'brin!)e mere fra generolforsamlingen.
~~~~~~~~~=~~~~r~!~~
Fodboldåret 1988 er overstået og på generalforsamlingen i aften kan vi
lade blikket glide tilbage over fadb-oldåret 1988 med de ting, der er sket
for NB.
Et tilbageblik gælder såvel de sportslige resultater, klubliv som det
økonomiske resultat. Videre gælder der somarbejdet med organisationer~_= tilsluttet samt forholdet til de kommunale myndigheder.
R ATER I 88==---==========
Vort Serie II hold har været gennem en sæson, hvo-r resultaterne har været
svingende. Det er mit indtr~k, at holdet under Leifs ledelse og med
en altid helstøbt indsats, altid bør være at f inde i toppen af Serie II'
spillermaterialet er godt nok.
Jeg håber, at I har høstet så mange erfaringer, at NB fremtidig vil være
en klub med mindst Serie II status.
2. holdet i Serie IV leverede en sæson, hvor de hele tiden var med ~rem-
me i spidsen, men i sidste ende glippede oprykningen til Serie III.
3. og 4. holdet begge i Serie V viste hele sæssonen gode takter, og det
gov for NB det mærkværdige resultat, at begge hold rykkede op i Serie IV
fra 1989. Tillykke med oprykningen.
1989 er altså året, hvor NB har 3 hold i Serie IV.
Jeg vil ligeledes ønske Damerne tillykke med oprykningen, og tillykkke
til Drengeholdet med det Jydske Mesterskab.
tRÆNERE======= Keld Høj, der

træner-
I. holdet. Dette
år har været

På trænersiden fortsætter Leif Jørgensen med l. Holdet.
har trænet 2. holdet i 1988 stopper p.gr.o. arbejde med
arbejdet, men han har sagt ja til at være holdleder for
arbejde overtager han efter Johs, Nissen, der i et par
"onkel" for spillerne.
Per Lund har æren for 3. og 4. holdets oprykninger, og han fortsætter
med itte trænerarbejde i 1989.
Ti løsning for Keld indtræder Brian Olsen som træner for 2. holdet.
Jeg nsker alle trænere og spillerne held og lykke med sæsonen 1989.

I bestyrelsen har vi besluttet, at ynglinge fra 1989 skal høre under senior-
afdelingen administrativt. Vi hcber med den ændring, at vi kan knytte
ynglingespillerne tættere til seniorspillerne og på den måde lette over-
gangen for dem fra ynglinge til seniorspillere.
Carsten Hald er startet som yngligetræner fra årets begyndelse - velkom-
men igen i NB.
KONSULENT=========
Konsulentarbejdet, hvor John Petersen tog over i 1988 hor været under
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udvikling og arbejdet er blevet omstruktureret i
et samarbejde mellem Niels Ole Bennedsen og kon-
sulenten.,- yKonsulentarb jdet er af store betydning for op-
læring og udvikling af trænere og spillerne, og
det er til store støtte for ledelsen i ungdoms-
afdelingen.

~~~~~~~~~H~~
I bestyrelsen har vi følt, at administrationen i
ungdomsafdelingen er bI vet styrket ved tilgang
af Ernst Sønnichs n som kasserer og Arne øster-
gård som sekretær. Samm n m d ungdomsafdelings-
formanden har de i løbet af året på forkant tak-
let mange problemer i deres vorden, og vi har
undgået unødvendig utilfredshed og uro.
~!p:;~~r~
Ole Dall ertog i 1988 formandsposten i Old-BI
Afdelingen køres godt og solidt med en trofa
medlemsskare. Ole tager sin del af arbejdet i~ ~ bestyrelsen, og afdelingen leverer hjælpere til
aktiviteterne i NB.

~~E~~~~~k~~
Det er ikke let at være kampfordeler, det kan
Birger vel nok sande efter sin første sæson. Den
er oplevet på godt og ondt. Jeg vil appellere til
olle trænere om at I ikke fremsætter ønsker om
unødvendige ændringer eller flytninger aJ de ind-

riiiiiiiiiiiiijiiiiiiiii~~~gåede kompaftaler. Mange problemer kan undgås ved,at I følger de planer, der er lagt - og som i
selv har været inddraget i.~~~~~r~!~~~~~r~~~~k~~~
Bestyrelsen skal i løbet af 1989 evaluere for-
søget med omkostningsgodtgørelsen. Hor den virket
efter hensigten, er det blevet lettere af skaffe
ledere, kan beløbet anvendes bedre på anden måde,
skal der i det hele toget betales far træner/leder-
arbejde, hvad ønsker I af ordningen far fremtiden.

~tf\SlE",fIJS~ Evalueringen skal vise, hvad I vil frem til 1990.
~ D1Il:U1 ·~"""""'Ir--...~1111611 ~'!>- ~r=~r~~~r~~
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'00 Nor4borg Guderup 6430 Nordbo".
Stor•• ad. l Skol.".ete 1
Tlf. (04) 451416 Tlf. (CH) -4581 10

Gå til specialisten· Det betaler sig!

NORDBORG
AUTOOPRETNING
v/Svend Clausen
Mellemvej 7 - Nordborg

TLF. (04) 45 30 94

SVEND WITTE ~

'OUG.O""".G ~
ltar .•.) =,. #(;,

HOLM - NORDBORG - TELF. 451306

.1\. 04 43 30 00 S
KØRESKOLE

BILTLF. 04963873

SPONSOR
1. HOLDET NR. 7

Storrgadel
84.30 Nordborg

I bestyrelsen hor vi efter sidste års generalfor-
samling til i aften færdiggjort arbejdet med NB's
fremtidige struktur og organisation samt hæfter
"HVEM GØR HVAD I NB". Arbejdet er afslutninqen p&(~-I~1\ ~J&E

HUSHOLDNINGSMASKINER

/W ·\i\lffff ..\ll siden 1865
I~\I(lffifM\ -på bordet hvor
~) venner ",ødes
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resultatet af var klubkonference i dec. 1987. Vi
håber, at i vil tage godt imod arbejdet og, at I
gør brug af det fre~over. --+-------------------------~Det udarbe jdede hen onder sig til alle, der er
interesserede i NB.
~~~~~~~~
NB har igen i 19B8 haft et godt og udbytterigt sam-
arbejde med klubbens sponsorer. Uden denne velvil-
lighed fro erhvervslivet på Nord-Als vor vi i mange
henseender dårlig stillet.
Tak for den positive måde I modtoger Peer. når han
henvender sig til jer,
Til gengæld for dette, deltager NB gerne når erhvervs-
livet kalder.
~~~kg
Aktiviteter i NB er der ikke mangel på - jeg behøver
bare nævne i flæng: FEST-l-BY, LOTTO, AKTIVGRUPPEN,
NORD-ALS-CUP, KLUBHUS, SPORTEN, KLUB 22.'rr. alle er stort arbejde for at hente penge til NB
u denne indsprøjtning fra jer kunne klubben ikke
køres.
FEST-I-BY i samorbejde med NH er blevet et sikkert
arrangement, hvor takket v.ære god ledelse og mange
frivillige hjælpere årligt henter et stort tilskud.
Lottoholdet hor forstået et toge nye tiltag, og dette
hor gjort, at resultatet er særdeles flot. Vi havde
bange forventninger til 1988 henset til, at vi hor
set lotto standse andre steder. Vi hor oplevet stort
af lotto i såvel Radio Sønderborg som i Radio Als,
me" i hor holdt fast.
AKTIVGRUPPEN hor i 1988 v.æret medvirkende til gennem-
førelsen af flere arrangementer med nyt tilsnit. Gen-
nem disse aktiviteter hor NB i lokalområdet - jo endog
længere v.æk- høstet laurbær. Seriøsiteten i arbejdet
bringer store kunstnere til Nord-Als. Vi ser med
spænding frem til Johnny Cash i Haj 1989.
Vor NORD-ALS-CUP hor udviklet sig til en kvalitets-
mæssig god fodbold-cup med international deltagelse,
og med deltagelse af de bedste danske Y og U hold.
I videre arbejdet målbevidst på økonomiområdet og
for første gang er Cup 'en afsluttet med et positivt
resultat. Det tegner godt for fremtiden.
Vort klubblad SPORTEN har også redaktionelt været i
god udvikling. Der har v.æret faste terminer for udgivelse
og der har v.æret større bredde i stoffet, og der set
tilgang af stof fra ledere/trænere m.fl.
KLWB 22 - seniorerne - har jo tradition for julehygge-
v· mhed - og I holder sammen på "pensionisterne"
de tid er aktive når der kaldes på hjælp.
KLUBHUSET vort naturlige samligssted var ved sæsonslut-
ning noget slidt - helt naturligt af så mange menneskers
brug. Bent, Arthur og Svend hor længe haft planer om en
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9 nn mgrib nd i tandsætteise, men vi har været afventende
id t lejekontrakt n med NIC udløb pr. 31. dec. 87. Vi
rykkød l~ng for en ny kontrakt, og det er nu resul-
t r t i at d r r indgået en ny 5 årig lejekontrakt
m.h.t. 'lubhus t. Kontraktperioden udløber 1993.
Ef t r kontrakton lndgåol hor klubhusledelsen lovet
plan for r novor "g n. D r r for nuværened lagt nye
tæpp r og molot og top ts r t. Alt frerntræder nu virke-
ligt nyt og prent. J g opfordr r til, at I bruger huset~ ~men brug mod omtank, å vi undgår unødvendige repara-
tianer.
I forbindelse mod renov ring n r dor givet tilskud
fro Fabrikant Hads Claus ens Fond kr. 10.000.99 og
Sparekassen Sønderjylland kr. 3.000.00. Hen arbejdet
beløber sig til sO stort et beløb, at der søges yder-
ligere tilskud.
IDRÆTSCENTRET=============

gardiner
tæpper
møbler

Løjtertoft 26-30.
Nordborg.
TIf.451432 Vort samarbejde med Nordals Idrætscenter hor udviklet

sig meget positivt. Småproblemer opstår, men de løses
~--------------------------~i fællesskab.

WESTON i
l,

l
I,

Ingen generalforsamling udedn tole
1

0m økonomi - NB er k l.!

ingen undtagelse - vi er go e ti at tjene penge, hvil et
vil fremgå af kassererens senere forelæggelse af regn- !
skabet for 1988 - men vi er også gode til at bruge penge i
qet vil også fremgå af regnskabet. l

•••-----------------------~ Arets resultat er ikke re sul tatet af et enkel t bestyrelses-,
medlems arbejde - hele bestyrelsen er delagtig i resultat-
et. Vi hor henset til den gode indtjening i nogen situatio-!
ner givet los for udgifter, hvor v~ - hvis vi skulle-L~lde I
vort budget - skulle hove slået bremserne i. I
Andre budgetoverskridelser skyldes direkte fejl:udge ring
ved udarbejdelsen i dec. 1987. Vi klynker ikke, det folder I
kun tilbage på os selv.
For at ingen nu skal være i tvivl vil vi leve op til det I
budget vi fremlægger til 1989, og vi vil for overskridelser I
på enkelte poster kræve modsvarende besparelser på andre
punkter. Den videre regnskabsgennemgang vil jeg overlade
til kosser~ren.
Afslutningsvis vil j g r tte en tak til olle trænere, ledere
og hjælpere i NB for det store frivillige arbejde I udfører
til govn for ungdomm n i Nordborg Kommune og til glæde for
mange i lokalsamfundet.
Tak til mine bostyreis skollegaer for godt og seriøst sam-
arbejde i 1988.

Vi hor i efteråret henledt Nordborg Kommunes opmærksom-
hed på, at der er mangel på lysbaneanlæg på Nord Als.
Dette hor resulteret i, at der fro Kommunen er anmodet
om indhentelse of overslag på omkostninger ved onlæg af
et sådant anlæg - det er vort håb, at dette udmønter sig
i, at der etableres yderligere et anlæg. Vi hor deltoget
i de møder, der hor været indkaldt til i kommunol,t regi.1---------------------1 ligeledes hor vi del toget i møder under .JBU; Slog SIUNAI et forum under fritidsnævnet er der dannet en arbejds-
gruppe, der skal se på fordeling of holtimer m.v., i
dette udvalg er NB repræsenteret.

~~~~m=

FRA VÆG TIL VÆG

TONNY PETERSEN
MØBLER

STOREGADE 69-71 . NOROBORG .
TELEFON 451931

VI SÆTTER KVALITETEN I HØJSÆDET

~~ •• : .. »:

;," W. Buss
:.~ . ',o -jHAV.IJ:~:.t.II.lør
. '_ _ .UUTlKUml• SPECI,UCENTER I HVIOEVARER

TLF. 460766 - 460266

Det betaler sig altid at g~ til fagmande
HANS SCHMIDT

Ure & optik - Guld & sølv
Løjtertoft Ba - tlf. 4500 15 B. Z.

har lignet
en månedstid,
til at komme

KLUBHUSET •
Vores kære klubhus har
fået en gang maling og
nyt tapet.
Efter at det
en ruin i
er der nu
der igen.
Her et par billeder
genåbningen sidst i
nuar.
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GENERALFORSAMLINGEN I OLD-BOYS AFDELING=======================================
STILHDFFJSReferat fra Generalforsamlingen fra den 12.1.89

Efter velkomstord ene fra formanden blev C. Meyer
valgt som dirigent, han konstaterede at general-
forsamlingen var lovligt indvarslet.
Herefter Sik man over til de efterfølgende punkter
på dagsordenen.
Formandsberetning
Igen i 1988 havde vi 4 hold med i turneringen.
Resultaterne omtalt i forrige nummer af sporten.
Alt i alt er placeringerne status quo for Old-Boys
h ~J~ne men en forbedring for Veteranholdene i
fl Id til året før.
Yderligere blev Veteran I Sønderjydske Mestre.
Old-Boys afdelingen har et fortrinligt samarbejde
med hoved foreningen Old-Boys formanden er fast
deltager i bestyrelsesmøderne og er på denne måde
orienteret om og deltager i de aktiviteter og
problemer og vanskeligheder der er.
Økonomi
Økonomi er selvfølgelig altid et vigtigt og
vanskeligt emne, da der skal mange penge til at
drive en klub af NB's størrelse. Derfor bygger
grundlaget også på mange menneskers frivillige
indsats. Jeg kan opfordre de medlemmer der har
tid og lyst, og som ikke allerede yder en indsats,
til at støtte NB's arbejde.
1989
I 1989 har vi igen tilmeldt 4 hold til SI-turner-
ingen et A og et B hold samt 2 Veteranhold. Og
en stor tak til vore trofaste sponsorer HERRE-
MAGASINET og PICCOLO da de har givet tilsagn om
at sponsere os med hver et sæt trøjer i 1989
turneringen.
TI>'

LEGETØJ - HOBBY - 8ABYUDSTYR !

NORDBORG - TELF. 451483

DE ER AL TID VELKOMMEN PÅ

_~_ SPONSOR

~l.HOLDET NR.2
N0R

I-IERRED
HUS TELEFON 450535

Vinderafgættekonkurrencenom, hvormange mål,
derblevscoretunderstævnetblev:
RoarS.Kristensen,Mågevej66
med etgæt på 827 mål.
Detrigtigeantalvar:827.

VinderafSparekassenSønderjyllandsgavecheck
på 300,' kr.blev:
LangesøSkole,1. klasse.

S'''nlerlorrel "',, {len

Fa. J. J. J E N S E N
Nordborg tel.fon 4S 14 06

FEST-l-BY 89 nærmer sig med hastige skridt, og
FIB udvalget vil herigennem komme med et hjerte-
suk.
Der skal hvert år skaffes et stort ental frivil-
lige hjælpere, som efterhånden er blevet Torden-
skjolds soldater.
Vi kunne godt tænke os at der i år meldte sig
nogle nye personer og meget gerne nogle forældre.
Har du lyst til at give en hånd med, bedes du
kontakte en af nedenstående personer og fortælle
hvilken dag/dage du helst vil hjælpe.

L~r.~!f.~
SlHDERIORG - NORDIORG
423551 451651

~f7-;f__ ,. ,,'Ni. .!1':1~. .',:,',~~ ,.,:,.
Herretøj·drengetøj·lædervarer

Tlf.04450070

En ak til alle som har hjulpet os gennem sæsonen
1988. Spilleudvalg, holdledere for det store
stykke arbejde de har gjort for at få sæsonen
gennemført gnidningsløst. Tak til de Old-Boys
der hjælper i hovedforeningen. Tak til Idroæts-
centeret og Kirsten og Karen for renvoskede
trø jer.
Beretningen blev efter få spørgsmål godkendt.
Regnskab og Status
Årsregnskabet balancerer med 16.328.00 kr.
Der var et underskud på knap 1000,00 kr. i 1988
De største udgifter er dommerhonorar, boldkøb,
trøjevask og afslutningsfesten.

04-490756
04-490738
04-490212

Tlf.
Tlf.
Tlf.

Og HUSK overskuddet fra FIB 89 er med til at
netop DU slipper billigere i kontingent, og kan
komme til stævner m.m.

Gitte Nielsen
Bjarne Berntsen
Helle Pedersen

II
HAFNIA
HAAND I HAAND

KELD & PETER MATTESEN
MADS CLAUSENSVEJ ,. 6430 NORDBORG

RING 450205- lo -
1 -,
_-L



Forslag til budget for 1989 blev diskuteret, se
næste punkt.
Regnskab og status godkendt.
Forslag/vedtagelsen
Efter indkomne forslag blev følgende vedtaget:
l. kontigentforhøjelse fra 150,00 kr. til

200,00 kr./halvår.
2. Trøjevask skal gå ~å omgang mellem spillerne

(eller deres koner).
~~all blev genvalgt som formand og Carl E.
Rasmussen blev genvalgt som revisor.
Spillerudvalg og holdledere fok følgende sammen-
sætning:
Old-Boys A: Arne Dalvig - Svend Haar
OUD-Boys B: Gearge Sørensen/Hugo de La Motte
Veteran I: Per Petersen/Thomas Damgård
Veteran II: Frede Andersen/Arne Lund.
Eventuelt
Forberedelserne er i gang til besøget fra Frank-
rig. Frivillige hjælpere kan melde sig til be-
styrelsen.
Ole Dall
(visse afsnit er forkortet af SPORTEN).

M. PERRECfAAIID A-S

c, 'Q3 brIT Q-oi SKÆVE
.,<._~c ~!THORVALD

_ =='=[ilE1",,- ~;:;.~1':iS:- . Restaurant
o.~h <, Storegade43
1'// Pr I ~\~<. Tlf. 04453034

6474 SKOVBY
TLF. 444400

6430 NORDBORG
TlF. 450150

KORN - FODERSTOFFER

BRÆNDSEl- BYGGEMATERIALER

Erik Jensen
Oliefyr - Centralvarme og sanitet

aut. qas- og vandmester

Mellemvej2· - Nqrdborg

Telefon 04 45 'OS65
SPONSOR l. HOLDEr NR. 5

Vi kan med stor glæde oplyse at vi vandt inden-
dørsturneringen.
Lørdag den 28. Jan. 89 skulle vi så til Højer
for at spille om det Sønderjydske Mesterskab •
Vi var alle meget spændte og'vi havde også stor
chance for at vinde.
Der var kun to puljer.
Vi kom i finalen, hvor vi skulle møde KVIK 70 fra
Ribe. Vi startede med at spille uafgjort og i
forlænget spilletid blev det også uafgjort. Så
skulle der straffespark til, og også det blev
uafgjort.
Vi skulle så ud i endnu en straffesparksomgang,
~g den tabte vi.
Jeg vil gerne her ønske pigerne tillykke med
sølvmedaljen. Vi var lige så gode som KVIK 70,
men det er jo målene der tæller. Jeg synes at i
kan være stolte af jer selv. Vi fik en fin sølv-
medalje med hjem. For mig vandt i guld.
Ve~amme lejlighed vil jeg gerne sige de forældre
t m har kørt for os og støttet og heppet
på os.
Vi har været på mange longe turer. Tak.
Med sportslig hilsen
Gitte, Lars og Mette

Din økonomi partner.
Nordborgvej 24,
.6430 Nordborg.
Tlf. 04-4911 77

FARVE OG TAPET
Storegade 17 - Nordborg

Tlf. 04450069
MALING - TAPETER

METAX
BILER LANGESØ HERREFrllSØR

UNDGA VENTETIDEN - BESTIL TID

Drej et godt nummer

04451231

OUD-BOYS/VETERANER
Køb og salg af brugte bi/er

Løjtertoft 13 - Nordborg
Tlf. 0445 17 04

~~~Ei~~~E_~i_!~~i~~~!i~=E_i~E_i~~~~~~E~i~~~~!~
Mandag den 13.3 - 20.3 - 3.4 er starttidspunktet
flyttet fra KL. 20.00 til KL. 21.00
PS. Mandag den 20.3 holdes den årlige inden-

dørsafslutning.
Mød talrigt op, så vi kan få en god turne-
ring. Der er som der plejer præmier t:
det vindende hold.

Bestyrelsen

v. J. H. Rasmussen
Mågevej 2, Langesø

Vacusac
- en ny terapi med
stOre mullghederl

VACUSAC & HELSECENlEn
"I Fred~M.dun

GI. OUd4tUr 13 A, Guderup

04458630 MALERFORRETNING
'Hesselhøjvej 32 Til. 04 45 1852

Kom-Tit Jeg
klarer
den

MALERMESTER

BAlS J8ROEIPEDERSElI
HESSELHØJVEJ~~
I4lONOROBORG,., .~ .~ ~ft x~
Telefon (04)451679

te9 harogså
konto;
Handelsbanken

BYENS GRILL & BURGER
v/Knud Tarbensen

Storegade 50 45 19 86
Nordborg HANDELSBANKEN ø

~Hd med I b.U.det I'~
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