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SÆRUDGAVE
GENERALFORSAMLING-SPILLERM0DE-GULE ÆRTER

Kære læser
Med dette ekstranummer af SPORTEN vil Nord-Als
Boldklub gerne informere sine medlemmer om et par
vigtige og spændende aktiviteter som klubben afvikler
her i den "fodboldløse" tid.

Klubben indkalder til generalforsamlingen torsdag den
25.januar kl.19.30 på Nørherredhus.
Lørdag den 3. februar starter seniorafdelingen
sæsonen 1996. Det sker med en let omgang fo.lbold
med efterfølgende spillermøde i klubhuset.
Oldboysafdelingen indleder sæsonen med deres
populære "gule-ærter-turnering" søndag den 3.marts.
Læs mere om disse arrangementer på de næste sider.



NORD-ALS BOLDKLUB
indkalder til ordinær

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 2S.januar 1996, k1.19.30på Nørherredhus

DAGSORDEN

Der blev fornylig afholdt en klubkonference
"seniorfodbold i Nord-Als Boldklub".
24 personer med tilknytning til seniorafdelingen blev bedt om
komme med deres mening om hvad der skal gøres for at forbedre
afdelingens "image".
Her et par stikord fra konklusionen:
højne klubånden - gulerod til spillerne - laven målsætning ml.
udgangspunkt i de faktiske forhold - jlere filmil iearrangementer -
priser i klubhuset er for høj - arbejde for en bedre brugeraftale med
centret - lave et seniorudvalg - trænere bør gennemgå en
lederuddannelse - mere synlig ledelse - holde længere på
oldboysspillere - flere kontingentrabatordninger.
Det er kun et lille udvalg af deltagernes gode råd til Nord-Als
Boldklub. Hele konklusionen forefindes i form af en folder, som
fremlægges på generalforsamlingen.
Bestyrelsens holdning og handlingsplanen til forslagene fremlægges
under fonnandens beretning .

\. Valg af dirigent
i.Protokol
3. Formandens beretning
4. Ungdomsformandens beretning
5. Seniorafdelingens beretning
6. Regnskab og status
7. Fastsættelse af kontingent
8. Indkomne forslag
9. Valg ifølge lovene

- Kasserer Bjarne Knudsen (+J
- Bimedlem Poul Lyngkilde (-J
- B.medlem Jens Hansen (+)
- B.supl.l Finn Christensen (+)
- Revisor C.E.Rasmussen (+J
- Ungd.formand Anders Ebsen (+J

lO.Eventuelt

(+)= villig til genvalg
) = ej villig til genvalg

HVEM KAN DELTAGE?
Alle som interesserer sig for arbejdet
i Nord-Als Boldklub er velkomne på
generalforsamlingen den 25 .jan.l995!

HVEM HAR STEMMERET?
Stemmeret har alle aktive
medlemmer, der er fyldt 16 år,
bestyrelsesmedlemmer samt ledere,
trænere og holdledere.
Udvalgsmedlemmer, der er godkendt
af bestyrelsen har også stemmeret.
Desuden har 2 forældrerepræsentan-
ter pr. ungd.række for medlemmer
under 16 år stemmeret.

FORÆLDRE SE HER!
Som ovenstående nævnt kan alle
ungdomsrækker stille med 2
forældrerepræsentanter til general-
forsamlingen og disse har selv-
følgelig fuld stemmeret.
Interesserede bedes om at kontakte.
holdets træner eller ungd. udvalget.
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----sÅ GÅR DET LØS
Seniorafdelingen starter udendørssæsonen
lørdag den 3.februar 1996, kI.13

Vi starter med lidt fodbold på træningsbanen og holder dereft

SPILLERMØDE
Såvel nuværende som nye spillere er velkomne!

"GULE ÆRTER TURNERING"
NB' s oldboysafdeling inviterer sine medlemmer til den traditionelle

"gule-ærter-turnering"

Søndag den 3.marts 1996
Vi mødes k1.9.00 i NB's klubhus

Tilmelding til John, tIf. 7445 1975 eller Peer, tIf.7445 33 88
Pris 35 kr.

Såvel nuværende som nye medlemmer er velkomne!

Midthaven 25
Rugløkke 15
Perikonvej 9
Sprogøvej lO
Th.Brorsensvej 38
Bækgade 12E
Rypevej 60
Turevej 14
Stadionvej la

tlf. 7445 31 79
tlf. 74 45 4160
tit'. 7445 18 21
tlf 7445 11 46
tlf 74491747
tlf. 744907 59
tIl' 744900 18
tIf. 74453388
tIC 74451806
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