
NORDBORG IDRÆTSFORENING

4. argang-
GENERALFORSAMLING.

Ti] Nordb~rg Idrætsforenings generalforsamling d. 23.nov.
på Dtel Union, vil der fra bestyrelsen blive fremsat for-
slag om stru~turændringj som vist på side 4. Formålet med
denne ændring skulle være at få et mere levende 'bg inten-
siv arbejdende bestyrelsef ligesom det giverhyfr enkelt
afd. større ansvar? og derigennem større lyst til arbejdet.
For at få et \lart billede af tilslutningen for en sådan
ændring~ vil jeg herved opfordre alle NIF medlemmer til
at møde op VE)d generalforsamlingen, - .sørg for at din
\ontingent erbet§,ltj ellers har'du ingen stemmeret. Det
ville være rart hvis der kom nye ansigter med, .ikk e blot
den sædvanl,ige f'Lox, - det er herfra nye ide'er skal komme.
Samtidigyil,jeg geJne understrege 7 ingen bliver valgt
ind i noget han ikke har lyst til; Vel mødt den 23.nov.
på Hotel Union kL, 19 ?~. .

Nordborg Idrætsforening
E.Knudsen

AFSLUTNINGSFEST.
D 13,. november afholdt vi afslutningsfest for ungdoms-
al~alingen med forældre, tilslutningen til denne fest var
ovei al forventning, der var mødt 70 voksne og 95 drenge.
Det var førs'te gang vi forsøgte os med .inv i tation til
forældrene, men med den intere~se der blev lagt for da-
gen, s~ulle dette gerne blive en til~ageve~de begiverrhedj

""'~stt vi:'~'ah'·-få:~."'endnu·flere til at slutte op' om' JlrIF.De for~
slzellige.fo.rslag der kom frem under diskussionen vil nu
blive dr~fteV'og bearbejdet i,bestyrelsen. Samtidig vil
jeg gern~ rette en ta~ for den goddwill vi har mødt over-

le '111t, så det har været økonomisk overkommeligt for NU".
. E.Knudsen
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-~ Husk: Afsh1.tningsfesten for senior den 27.nov. på .,
,.Hardeshø j F.ærge'er o •
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Drenge I

Drenge II P. Jensen & Søn
Junior

Dame- og ''k.me:frisør
Til de drenge som har trænet me
~at flidspræmier af deres træne
for puslingernes vedl~ommende Bj
~jarne fi~ et komplet sæt fodbo
For 'drengenes ved':ommende var
der gi': af med sejren) Ole fik
sin træner.
Drengene overr~cte Th.Rasmusse
sen en fodbQldtrøje med allerd

.en gave som både Thorvald og p
for.

BADMINTØH.
på grund af forbere,delser til
s~olefesten har vi i denne mAn
at fortælle om badminton. Skol
lu~ket for os et styk~e tid, s
let nogen turneringsl~ampe side
men når næste nr. ud~ommer er
tater igen.

SI{JOLD BURNE
\JJ~Jt

Danmarks populæreste vinhandel

fil' iii S rr S ~3E'a(J] r ~
Nordbo~ - tli. :; 1473 Telefon 5 16 25
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REKORD VASK

v/ Helga og Svend Jacobsen
Hobngnde 6 • Nordoo.-g ~ Telt'. 5 U 2W
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Forslag til generalforsamlingen(som omtalt på jorsiderU
lordborg Edr-æt s f'or-en i ng vsra.I fremtidig bestå' af en Hoved-
LestyreIse på 5 mand og en 3 mands bestyrelse indenfor
hver af afdelingerne, Fodbold· - Old-Boys ~._Badminton -
] ordtennis • Herefter 'can hver enkel t afdeling supplere
sig efter behov med hensyn til udvalg.
(enerelt for alle afdelinger gælder det, ved optagelse
E f nye medlemmer, indmelding sce r til den respe\:ti ve be-
styrelse, aka.L der umiddelbart afgives melding til ho-
vedka.s s en , der sr r ak s giver bea'ced tilbage hvor meget
ved'commende afdeling sk a.L af'x r æve det nye medlem i kon-
tingent? under hensyntagen til r-aba.t or-drringen ved deLt a- \2;,
gelse indenfor flere sportsgrene. " }J
Det vil sige at hver ence Lt afdeling kører sel vs t.ænd.ig
ekonomi a'c og administrativt, dog svar-es der en afgift
rå 20% til hoved~assen, til imødegåelse af økonomiske
li ans -elighederi hver erik eLt afdeling, ansøgning om støt-
te s'ca.I indgives til hovedbestyrelsen, der stadig er
everste myndighed.
let er ifølge ovenstående hver enkelt afdelings ret, at
tolde deres egen generalforsamling.

Organisationsplan

Nordborg Idrætsforening.

Hovedbestyrelse'

L, Formand
2... Næstformand
3.• Se1<:retær
4. Kasserer
5. Medlem

)
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rFOdbOld Old-BoYS Badminton Bordtennis

I.Formand I I.Fo:tmand I.Formand I.Formand
2.Kasserer l 2.Kasserer 2.Kasserer 2.Kasserer

I 3.•Medlem 3.•Medlem 3. Medleml 3.Medlem
;
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T(JBAK

Kun prima Kvaliteter i.

Rl'ø;~"",,lJ)tl.~~,r."U

fl~~SI( Fao j" Jørgen jensen
fjerkræ Storegode 4§ "Nordborg , Telefon 5 1406

Nordborg Kiosk
onbefaler si9 med a!1 I Tobak

Ugeblade og oviser
~"

Donsk Tipstieneste
Dansk Præmietjeneste

O. , :rgoord
TeH, '279



_. - 'f ...'.B-ent .:.-~!!§ten
Fodboldresultater fra efterårsturneringen.

Serie IV.•

Serie V.

Junior.

Drenge I.

Drenge II

Puslinge I

Nordborg Kliplev
Bylderup Nordborg
Nordborg - Skeide
Kollund - Nordborg

Egen I - Nordborg
Egen II ~ Nordborg

Gråsten Nordborg
Nordborg - Lysabild
Havnbjerg - Nordborg
Nordborg - Notmark

Nordborg - Oksenvad
Hoptr/Mar$~rup - NIF

Nordborg - Notmark
Egen - Nordborg
Egernsund - Nordbor~

Ulkebøl - Nordborg

--,
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3 l
3 4
3 - 2
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"/ ;. ·Peres
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købmand·
""',

•• ,,0 _ iKolonlal .

5 - 2
0-4 Irsel!

4 - l
5 - l
1-2

12 - O

3 - l
0-6
NIF u.kamp

12-0
5 - 2

0-9
Puslinge ILNordborg - Augustenborg 3 - 3

Puslinge III.Nordborg - Egernsund 3 3

Vedr. stillinger har det desværre ikke været muligt )
at skaffe dem frem, men vi håber de er her til næst,_
nr. af "Sporten'!.

vi P. Hansen
- '.
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Jlordtennis.
Bordtennis for 'vål~csneer lavet om fra fredag til
torsdag aften, da en del er forhindret i at kom- (0
me om fredagen, altså tirsdag og torsdag aften fra
kl. 19,30 - 22 00, og der er plads til endnu flere
end de allerede tilmeldte.
Bordtennisafd. efterlyser stadig piger i alle aldre
som kan tæn~e sig at dyrke denne dejlige sportsgren.
Indenfor afd. har vi et stort problem: og det er at
vi mangler een eller flere over 16 år, altså voksne
menne a'c er , der kunrie hjælpe med i bo r-dt enrri sLo'<a leb ,
der sca l nemlig være en voksen tilstede, for at bør-
nene må -fæiBdes på sxoLeri , Arbejdet består blot i at
sidde nede i lo~alet og holde ro og orden, det er
ik~e spor svært, for vi har jo selvfølgelig kunnnem-

. me børn. Nærmere oplysninger 'r an fås ved henvendelse
til- Chr •Jørgensen, Hvedemar'~en 6? Nordborg, tIL 50448 .

-Søridag den 14. nov. var Ulla Fyns', med til et stævne
i Bylderup arrangeret af SI for de Nord- og Sydsles-
vigske foreninger, Ulla opnåede dog ingen placering\ 9 .
aenne gang. .
Turneringen begynder i næste uge, så nu er det jo ba-
re med at træne, alle der regner med at kunne på hold.
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