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Den 24. november kl. 19,30 afholder foreningen sin
årl i o-egeneralforsamling p~ Hotel'IIUnion!l med'følgende
dat. rden~

l. Valg af dirigent.
2. -Formandens beretning omforeningens', stilling

og virksornhed i det forløbne år ,
3. Kasseren forelægger det reviderede regnskab-

for det forløbne ir, aanrt: statusopgørelse pr.
31. oktober til godkende:jcse. -

4. Valg af bestyrelse. '
5." Valg af udvalg.
6. Valg af revision.
7. Behandling af indkomn~ forslag.
8. Eventuelt.

'Ibestyrels~n er følgende på valg :
'R. Clausen

Chr. Jørgensen
.G~"Hanseri ' ,

;.

'. ",

:Lndvidere skal der ,vælges ny vkaee er-e r , idet "Kesae"
Rasmussenk-q.n påtog sig 'posten ,fra l. juli og indtil
generalforsamlingen.

I udvalgene er samtlige på valg.
Somdet fremgår er der mange ting og poster, der

henholdsvis sy~ afgøres og besættes, hvorfor alle
medLemme.r opfordres til at møde op og ved deres "stem-
me" være med til at forme foreningens fremtid.

li praktiske ting omgeneralforsamlingen kan nævnes

. ,.,..



Po r-s Lag , dor ønskes behcnd Lot skal være bostyreIsen
l hænde sonest 4- x 24 timer før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle aktivo medlemmer over 15 år, som
ikl{:Ger i res tance med deres kontingent og som har været
Jl8d.lenl<ll foreningen i do sidste 2 måneder før general-
forsamlingen.

stemmeret kan hm ud.øves ved personligt møde.
Da der hvert år er flere stemmesedler 9' som er ugyl-

dige, vil vi her illSportenH nævne visse ~ing med hensyn
til stemmesedler.
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I Altid det nyeste i grammofonplader,
radio og fjernsyn

Storegade 4, Nordborg, tlf. *5 1426

:r[{lKOT pii-"?Ij:~ru:~J;J:T
O. H. Wellendorf

I~oråborg •.-tiL 'g.f5·:79
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Stemmesedlen er ,ugyldig~
- når den ,indeholder andc t end det fornødne (j a\",l-

Le r ne j eLl.e r m avnene på' de pågæ'Ld endo kandidater)"
når der er muørt flere navne, ond dor skal vælges
kandidater,
nar der på stemmesedlen findes'antydning af, hvem
den stemmende er.

Stemmesedleri er gyldig:
,- selvom der er anført færre navne, end der skal

vælges kandidater.
Beslutninger (afstemninger) ufg2Jres ved simpelt

flertal.
Til slut, husk den 24. riovembe r, reserver den, aften

Jg mød op, husk på det er ikke nok, af man melder sig
ind i en klub, be ta'Le r kontingent, hvis man så tror det
~ivor rettigheder til at være utilfreds når det knager.
- Nej, så er det om selv at tage fat og hjæipe til;' )r
jo flere, der "går med" i arbejdet, jo mindre er q.er til
Lver enkelt at lave; for arbejdet skal gøres, hvad enten
nan er 5 eller 20 mand om det.

,,/ Henning lrm;en

tlf. 51669

fra

P.,:';HiKolmos' &.,Søn
i, KOLONIAL og 'KØKKENUDSTYR

~~~borg - Telefo':"'S 1~ 2n"

Storegade 30-32
Tlf. Nordborg 5 15 40

Jens Kolmos' Eftf.
=------------------~'-r-----

'-\!:':~..

Nordborg - Telefon 5 1457

Sygg~Mctetjcier
Brændsel

Esso fyi'ing!eJisr '
< :.rr----------~+_-------.;.._-"__e__

FORFRI SlrNINGEI'F'·
nyder Vci".:i:""

IIM0LLER'S" i,

I· .c!2d~tltflt1å•..
Stwegade,50~> Td[~s' 1986 '

Storeg~de 56 Tdf. 51115

,; " URE OG OPTIK-GULD OG SØlV
Tlf. 500 ts - Nordborg



Storkreds. _.~
Den 21. november - Frilied~~?il~n.<-.:': .,-·_~_0--"~-: ".

Nordborg Gråsten
VOllerup,
ToftlUl1d
Fole

_Flyvestation Bkryds trup.:;!c
Den 12. december - Frihedshallen.

TURl\f'ERINGS?LAN.
FODBOLD.

Nordborg Skelde
Rødekro
Egernsund

A - rækk~n.
Den 2S. november - Gråstenhallkn.

.~ r

Nordborg Kollund
BolderEiJ;.evII
Havnbj\,trg.

*******
BORDTENI\TIS.~~

", ...(

Herre Junior A. -,-

I uge 18. nov. 24. nov. Ho.derslev
25. l. dec. Nordborg

9. dec. 15. 1'!?Edborg
Dame Junior.

I uge 18. nov~ 24. nov. Hørup
25. l. dec. Nordborg

9. dec. - 15. Egernsund
******* -,

Spiller du for dit hold, og ikke
I så fcld er du på vej til at bliv-e

EN GOD IDRÆTSW1.Alill.
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KØRE~Z-{OLE
• ;;-,' '0-.;

Nordborg <Telefon 50096

Nordborg ';i. .'

Tønder ,:;_
Sønderborg )

Nordborg
Augustenborg
Nordborg-:~

:,;:>\-" <:-
,,,","<'.;~"

, ..•:-,:

for ~i~,selv'?
""le -_

VAP VASK - TØR VASK_
RULLEYASK: _

"*REKORD VASK

v/Helga og Svend Jacobsen
Holmgade 6 - Nordborg - Telf. 51238

De ringer - vi henter og bringer! .

BENZIN·OUE
Vl\s,~~,.:...S.MtORI NG

_."'..••.,,~~: ,
Beskytter
Bilen

~~~- Bedre * -
p, 'D, A n de r s e n *

Løjtertoft "Nordborg, .rtr 5 }547 *'

Dame- og Herrefris-ør

Storegade 41· Nordborg .Telf. 5 14 17

I\.un primo kvsurerer t_

kød
. f.Jasl< Fa. J. Jø~g~nJensen
,fjerltræ Storegade 46 . Nordborg . Telefon 5 1406

- -- :~,,,, .
-~~-

Nordborq Kiosk
f.#':{. anbefaler sig rqed alt j

<,

_ ; Ugeblade og aviser,

.:C l1:>ans.!<-Tips,tjeneste
Dansk Præmietjeneste

, O.Nørgaara~
Telf. 5 12 79

--,

.~/ ~.

----

TelefoD S 16 25



BA])L'[INTON.

Serie I I ..

I uge ll. okt. . :~-17. okt. Sønderborg
25. - 31. Nordborg
L nov. 7. nov __Gråsten

29. 5. dec. Nordborg

Nordborg
Augustenborg
Nordborg
Bov

Serie IV.

I uge 25. okt .• - 31. okt.
8. nov. 140 nov.

22. - 28.
29. 5. deco

Nordborg Havnbjerg
Augustenborg Nordborg
NordborgUlkebøl
\Abenrå -- Nordborr-,

Dette vrrr tl..i-rneringsp12nen for indeværende år, res-
ten følger i "Spo r t en " for j211U2.r1965.

'ril slut' vil vi igen l1efterlyse ti nogle kvindelige
badmintonspillere, der kunne tænke sig at spille "hold--
turneringH 9 hvis der er nogen, da kontakt vel~~igs~ Fru
A. Jør['3nsen eller Hr. G" Teute"

.~f

.AFSLUTNHJGSFEST på Dyvig Kro den 28.. november o

Er det virkelig rigtigt?
Eller er det blot mcngLende tid indtil nu , dGrer"

årsag.'til, at ingen .cnrmu ha r tilmeldt sig til 2,:fslv:!~'"
nings:f2sten for senior og ynglinge med d2ffier?

. . ~
Tilmeldelse skal ske til bestyrelsen og helst så )j .

hurtig som mulig •.

*******
TAB OGvnm - MED S.Al\lIvIE snm.

''II Erik Rudbeck
Tø!f. 51479 Ridepladsen 3

L111eb11- ae turistkørsel

Storegade 48 -

tlf. 5 1931

Sport- og carnping-artikler
Spøeio!fonetrlingen ror t'ti:6deri'le herre-

og ål'()f1gebeklæclr.ing

Herrem uiaosine:"'~ II ~lill .••.'~~<'J:t;g~I~ .~l.L

vi P. Hansen

Storegode 14 - Nordborg - Telefon' 5-16 10 I

)NSK SVENSK STAAL A/S
J. NØrrelykke

Store~ade 35 • 'Ilt 5 1443

'..:(
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htdeh. J. H. Jensen, Storegade 34. Nordborg. tlf. 5 00 70

SKULDERKLAP ELLER DET MODSATTE.
Nu da turneringen er ved at være forbi, vil der bli-

ve festet eller græd t rund t om i Danmar-ks fodboldbyer ,
alt oftersom det er gået. Og midt i al festen eller
sorgen må vi ikke glemme, at de tus inder af dan ske.,---....,?d-
boldspillere, der nu skal til at slappe af efter en
lang sæson, jo kun dyrker boldspillet som en fritj_dsbo·-
skæftigelseu - Det er en god ting at huske, når man ef-
ter sæsonen begynder på skulderklappene eller nedrak-
ningen.

Begge dele kan godt undværes.
**-***

TIL ALLE FORÆLDRE.
Har De dYr'ket idræt?
Har De 'betalt Deres "gæ'l.d tf til den idræt?

.Hvi a ikke, hvorfor så ikke gøre det nu. - I alle
foreninger er der mangel på folk, der vil tage et nap
med som bestyrelses- eller udvalgsmedlem, som træner
eller rejseleder •

Hjælp Deres ~ørn til en bedre mulighed for at dy~!e
sport; mød op pa vor generalforsamling, den 24. nO\21-
ber og tlglii medi'i arbejdet, så vi derved får flere le-
dere. . "-'

*****

Alt indenfor moderne
HERREFRISURER

02 en udstrakt service HERREFRiSØR

Leif Ellegård
Store,gade 30 - NORDBORG - Telf. S 01 60


