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JBU sølvnål
til Bjarne og Anders
Der var stående bifald fra de 35 tilste-
deværende ved klubbens generalfor-
samling den 30. januar, da Bjarne
Knudsen og Anders Ebsen fik over-
rakt JBU's sølvnål.

JBU's sølvnål er fodboldunionens tak
og anerkendelse for en mangeårig
indsats for jysk foldbold og Nord-Als
Boldklub.
Begge fik fra JBU foruden sølvnålen
også et diplom, samt blomster fra NB.

Det var et velfortjent skulderklap
til Bjarne og Anders - endnu engang
til lykke med det!

Hvad der ellers er sket på generalfor-
samlingen kan du informere dig om
her i bladet.

Meget mere fra årsmødet kan læses
eller ses på klubbens hjemmeside
www.nordals-boldklub.dk. som for
øvrigt altid er ajour med alt hvad der
sker i Nord-Als Boldklub.

Peter
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Beretningsbidder 2003
På NB's generalforsamling er for-
mandens beretning et obligatorisk
dagsordenpunkt. Som formand kan
jeg i princippet frit vælge, hvad en
sådan beretning skal omhandle. Be-
retningen skal dog godkendes af for-
samlingen, som også kan stille
spørgsmål til beretningen.
Det betyder, at beretningen selvfølge-
lig skal være relevant i forhold til
Nord-Als Boldklub og at den ikke bør
udelade temaer, som har været mar-
kante og betydningsfulde for klubben.
I et sådant tilfælde ville nogle uddy-
bende spørgsmål være en naturlig
konsekvens. Sådan virker medlems-
demokratiet.

Formanden aflægger beretningen

Inden jeg gik i gang med at disponere
beretningen, kiggede jeg min lokale
postmappe "Nord-Als Boldklub 2003"
igennem. Der lå 765 beskeder/mails.
Når man så sorterer i disse maiis, får
man hurtigt styr på de temaer, som
rummer lidt mere korrespondance.

Jeg fandt et tema, som havde en så-
dan karakteristik.

Dette tema var nedlæggelsen af
0sterlundskolen og de deraf følgen-
de konsekvenser. Her var der rigtig
mange beskeder. Her var mails til og
fra kulturudvalgsformanden, fritid s-
konsulenten, NB's bestyrelse, old-
boysudvalget og SIUNA-formanden.
Kom det så med i beretningen?
Her er et par udpluk fra beretningen:

Når vi sænker blikket en lille smule
og ser på realiteterne her i
kommunen, så kan vi stadig godt
være tilfredse med forholdene. Men
tendensen er ikke til at tage fejl af.
Det går den forkerte vej, når det
gælder midler og rammer for
idrætslivet. Selvfølgelig kan fritids-
og idræts livet ikke unddrage sig de
besparelser, som næsten alle andre
områder også berøres af.
Men løsningen på den manglende
halkapacitet, når 0sterlundhallen er
brækket ned, er under al kritik. Det
bliver et meget begrænset antal
timer, som foreningerne får stillet til
rådighed. Selv fleksibilitet kan kun
rokke lidt ved det faktum.
Efterskolen kan disponere over 18
timer ugentligt - og det er i den
bedste "sendetid". Resten må
foreningerne dele. Det nytter ikke at
protestere. Men jeg mener, at det er
vigtigt at markere utilfredsheden.
Hvorfor bruger efterskoleeleverne
ikke foreningerne til at dyrke sport?
Måske er der ingen
foreningsmæssige tilbud til denne
aldersgruppe, fordi en stor del af
disse unge er rejst væk - på
efterskole!

Der kunne dog sagtens arrangeres
en meget billig og god ordning
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Der var 37 deltagere til årsmøde

Jeg kan ikke undgå at kommentere,
at det nok i længden havde været
billigere og smartere at bygge en hel
ny skole med tilhørende hal på
området ved Fægteborg Skov. (Det
kan vel også klares ved hjælp af
leasing). Tæt på idrætscentret,
Tangshave, Nørherredhus,
Plejehjem og børnehave. Noget
synergi kunne det da godt have bragt
med sig!

Og senere:

Om vore oldboys vil jeg blot sige, at
jeg håber på, at det lykkes at få
Havnbjerg som nyt spillested for
jeres kampe. Med den aktivitet der er
i idrætscentret, når jeres kampe
bliver spillet, kan jeg godt forstå at I
foretrækker at være på "aftægt", hvor
der er plads og ro.

Dette var blot et par bidder af 2003-
beretningen.
Ønsker du at læse hele beretningen,
så kan den findes på NB's
hjemmeside www.nordals-
boldklub.dk.
Der er et par andre temaer.
Hvis man skulle have spørgsmål

(eller helt generelt for den sags skyld)
er man selvfølgelig velkommen til at
kontakte mig.
Hermed ønsker jeg klubben og alle
medlemmer en god sæson 2004.

Venligst
Jens

Skolecup 2004
For 36. gang afholder Nord-Als Bold-
klub, Skolecup for alle skoleklasser,
(BH- klasse til og med 7. klasse) i
Nordborg kommune.
Stævnet finder sted i weekenden 19.-
21. marts i Nord-Als Idrætscenter.
En af grundene til at vi efter flere årti-
er stadig afvikler dette populære
stævne er, at det giver børn og unge
på Nord-Als mulighed for at fatte inte-
resse for vores sjove spil med bol-
den.

Nordborg 6.b fra 2003

Deltager antallet har gennem de se-
neste år været jævnt stigende og
tilbagemeldinger fra deltagere og
tilskuere har være meget positive. »
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som kan vælges på næste møde i
maj.

Dette skyldes sikkert ikke mindst den
sportslige fair og kammeratlige ånd
som stævnet altid afvikles i.

Forældre, måske bedsteforældre, til
nogle af børnene har selv deltaget i
NB skolecup'en og husker sikkert
stadig den gode atmosfære omkring
stævnet som deltager

Sidste tilmeldingsfrist for dette års
stævne er fredag 20. februar. Man
kan tilmelde sit hold fra klassen, en-
ten ved at udfylde et af de til klassen
tilsendte tilmeldingsskemaer, eller
direkte via hjemmesiden
www.mwerner.dk

Afslutningsvis vil vi opfordre perso-
ner der har lyst til at give en hjælpen-
de hånd med til afvikling af stævnet,
eller en af de mange andre aktiviteter
som NB arrangerer i løbet af året, til
at melde sig til NB's Hjælpebank
som vedligeholdes af Ken Wonsyld,
(tlf, 74491671) og Ken Christiansen
(tlf. 74491252).

Michael Werner

Arsmøde i CLUB 22
Fredag den 6. februar afholdt NB's
støtteklub CLUB 22 kvartalsmøde
som ved årets første møde altid af-
vikles som "generalforsamling".

Et af de punkter som skal behandles
på dette mødet er at medlemmerne
skal tilkendegive om man ønsker
fortsat medlemskab i klubben.
Denne gang trådte et medlem ud og
medlemmerne har nu til opgave at
finde kandidater til et nyt medlem

Kun 16 af klubbens 22 medlemmer
var mødt op til årets første møde

Et andet meget punkt var planlæg-
ningen af klubbens 25 års jubilæums-
fest som bliver afholdt i løbet af no-
vember i år.
Der blev fastlagt tre mulige terminer
og nedsat et 4-mand udvalg som står
for arrangementet.
Efter den "officielle" del af mødet
blev der som altid budt på en fælles-
aktivitet som denne gang var en ti-
mes kegling i NIC.
Mødet sluttede med en omgang rigtig
god skipperlabskovs fra cafeteriet og
et par timers samvær i klubhuset.

Mangler du "støvler" ? e

Ungdomsudvalget forsætter ogsa I ar
med den fine ordning at sælge eller
købe brugte fodboldstøvler.
For en enhedspris på 50 kroner kan
man købe støvler, og samme pris får
man for sine gamle, såfremt de er i
"pæn stand". e

Jan Wind fra ungdomsudvalget star
for ordningen og han kan kontaktes
på tlf. 74490772.
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Valg på
Generalforsamling 2004
Kasserer
Bjarne Knudsen, genvalg
Bestyrelsesmedlem
Ken Christiansen, nyvalg
Bestyrelsesmedlem
Alfred Hansen, genvalg
Ungdomsformand
Jesper Kirkegaard, nyvalg

Seniorudvalgsmedlem
Ken Christiansen, genvalg
Oldboysudvalgsmedlem
Chresten Blom, genvalg
Bestyrelsessuppleant 2
Gerhard Wilhelmsen, nyvalg
Revisor
Carl Erik Rasmussen, genvalg

Ekstraordinære valg:
Bestyrelsesmedlem
Anders Ebsen, nyvalg
Bestyrelsessuppleant 1
Peter Glock, nyvalg

Kassereren Bjarne Knudsen blev
genvalgt og fik JBU's sølvnål.

Jesper Kirkegaard er ny ungdomsfor-
mand og afløser Anders Ebsen, som
blev valgt i bestyrelsen som
"almindeligt" medlem.

Ken Christiansen afløser Peter Glock
i bestyrelsen. Peter blev valgt som
bestyrelsessuppleant 1.

Bestyrelsen 2004
Formand: Jens Hansen
Kasserer: Bjarne Knudsen
Best.medlem : Bjarne Skou
Best.medlem : Alfred Hansen
Best.medlem : Ken Christiansen
Best.medlem : Anders Ebsen
Ungd.formand : Jesper Kirkegaard
Seniorformand : Jesper Thomsen
Oldboysformand : Peer Christiansen
Best.suppleant 1 :Peter Glock
Best.suppl. 2 : Gerhard Wilhelmsen

•••



10

3 gamle hold fra foråret var blevet i
pulje A, hvilket var Team Als, Toft-
lund og Kolding. De nyoprykkede
hold var os (NB), SUB og Vonsild.
Af de 3 nyoprykkede hold var vi det
hold, som var bedst placeret, dvs.
foran SUB og Vonsild. .
I pulje A blev det dog ikke til så man-
ge sejre, som i pulje B. Vi kom op
imod stærkere og flere ufordrende
hold, hvilket jo altid er sjovt. Dog har
de fleste piger, som har spillet, vist
stor potentiale. Det, som har manglet
på dette hold, som er en meget vigtig
faktor, hvis man vil opnå noget, er en
brede.
Vi har slet ikke haft en brede overho-
vedet, og kun lige haft nok spillere. Af
og til måtte vi dog låne nogle spillere
fra Preben C. Herfra siges der mange
tak for lån.
Lige nu er vi i fuld gang med inden-
dørssæsonen, hvor vi også kun lige
er nok spillere. Ja - der skal gøres
noget, hvis NB vil beholde pigerne og
pigefodbold generelt.

Ny næstformand

På første møde efter generalforsam-
lingen konstituerede bestyrelsen sig
med Anders Ebsen som næstfor-
mand.
Nord-Als Boldklub's nye organisati-
onsplan med opgavefordelingen kan
ses på klubbens hjemmeside
www.nordals-boldklub.dk

Oldboyskampe
på Havnbjerg stadion
Efter nedlæggelsen af Østerlundsko-
len og de deraf følgende konsekven-
ser for 0sterlundhallen kan oldboy-
safdelingen ikke længere mere spille
deres kampe på "øens bedste græs-
tæppe".
Kampene spilles fremover på banen
ved Havnbjerg skole.

Pigeholdets
efterårssæson
Eftersom vi i foråret rykkede op, skul-
le vi i efterårssæsonen spille i PIGE
A, efter at have spillet PIGE B i for-
året

Afslutning for pigerne
Afslutning blev holdt for pigerne, hvor
forældrene også var inviteret, dog
kun til et vis tidspunkt, hvor pigerne
så selv kunne hygge. »
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Afslutningen blev afholdt i klubhuset.
Da folk stille og rolig var mødt op,
blev der bestilt pizza, hvilket var pi-
gernes helt store ønske. Mens der
blev ventet på pizzaerne, blev der
spillet spil. Nå-så kom pizzaerne og
de blev spist.

Derefter foretog jeg som træner nog-
le kåringer. Jeg havde 2 kåringer,
som jeg ville udgive efter eget valg,
hvilket var "Årets Pigespiller" og
"Årets Fidus".
Den sidste kåring var "Årets Fighter",
som hver enkelt p'ige havde indflydel-
se på, hvem det blev.
Det blev foretaget ved anonym af-
stemning (stem anonymt på den du
synes har fortjent at blive "Årets Figh-
ter").
Kort derefter smuttede forældrene,
hvorefter pigerne så "Junior MGP".
Senere blev der spillet spil

Pigerne var også ude og spille lidt
fodbold i mørke samt legede de "en,
to, tre kroner". "Festen" sluttede ved
kl. 23.00. Hele aftenen var der GOD
stemning og rigtig råhygge.

"Årets Pigespiller" blev Mette Jepsen
"Årets Fidus" blev Julie Koch
"Årets Fighter" blev Michelle Wind

Husk nu piger - der skal et hel hold
til for at rykke op samt at toppe (have
succes).

Hilsen Louise

PICCOLO CUP 2004
For oldboys, veteraner og superveteraner.

Nye medlemmer er også velkomne!
Søndag den 22.2.04, kl. 10-13 på "lysbanen" ved Nord-Als Idrætscenter

Mød op i klubhuset kl. 9.00 - der serveres morgenkaffe!
Stævnegebyr SOkr. ( betales ved tilmelding)

Tilmelding senest den 16.02.04 til
John Larsen Piccolo, tlf. 7445 19 75 eller Peer Christiansen, tlf. 7445 33 88
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30 år med lottospil' ,
Ved årets første lottospil tog NB
afsked med "lottoforrnændene"
Marie og Carlo Meyer.
De har arbejdet for lottospil i 30 '
år, fra 1994 som formænd.

Der var gaver og blomster til
parret fra NB - og fra Marie og
Carlo et farvel og tak til lottogæ-
sterne.
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