
 

 

 

 

 

 

Nord-Als Boldklub 2018 
Formandens beretning til generalforsamlingen d. 25. januar 2019 

 

Året 2018 har været et spændende år for NB. Der er sket udvikling i alle afdelinger i klubben, NB 

har bl.a. samarbejdet med selveste Liverpool FC om en fodboldskole, arbejdet hårdt for 

udarbejdelsen af en projektbeskrivelse for en mulig multiarena og klubbens mange aktiviteter har 

endnu en gang været med til at skabe et flot regnskab.  

Denne beretning vil berøre den sportslige og økonomiske situation, samt beskrive årets gang og de 

væsentligste begivenheder i NB i 2018.  

 

Medlemstal 

Ved årets udgang havde NB 252 aktive fodboldspillere, hvilket er en lille nedgang på blot 3 spillere 

set i forhold til samme tidspunkt i 2017. Medlemstallet har siden 2014, hvor det lå på 265, ligget 

stabilt. Det skyldes en stor indsats i alle afdelinger for at fastholde de nuværende, men også 

tiltrække nye spillere. 

DIF og DGI har fra 2018 indført en ny måde at indrapportere medlemstal på, hvilket betyder at alle 

som har været medlem i 3 måneder tælles med, også selvom de ved indberetningstidspunktet er 

udmeldt. Denne indberetningsmetode skaber et billede af hvor mange fodboldspillere der findes i 

den enkelte klub på et helt kalenderår. NB’s indberetning til DIF og DGI var på 314 medlemmer, 

hvilket kunne sige noget om at NB i hvert fald formår at tiltrække mange fodboldspillere, men også 

at det ikke altid lykkes at fastholde dem. Rekrutteringen af nye spillere fungerer godt i alle 

afdelinger og forskellen på de to tal behøver ikke at betyde at NB ikke længere formår at fastholde 

spillerne. 

Forskellen på de to tal har flere årsager og nogle af disse skyldes prioriteringer, oprydning og flere 

stabile spillere på holdene. Hvad prioriteringer angår, så havde NB i efteråret 2018 et lukket senior 

tredje hold; NB 3 i serie 6. Dette hold blev imidlertid efter gensidig aftale lukket ned, efter sidste 

kamp i efteråret. Denne kamp medførte en disciplinærsag mod klubben, som jeg vil omtale nærmere 

andet steds i denne beretning. Desuden har NB’s old boys afdeling specielt i efteråret 2018 brugt 

langt færre spillere til kampe end tidligere år, hvilket blot tyder på at holdene er blevet mere stabile, 

hvilket også har kunnet ses på de sportslige resultater. Sidst men ikke mindst er der gennem året 

blevet foretaget en grundig oprydning i vores medlemsdatabase, som er grundlag for vores 

optælling af medlemmer og vores indberetning til DIF og DGI.  

 

Jeg er ikke bekymret for NB’s evne til at fastholde medlemmerne og ej heller for evnen til at 

tiltrække nye medlemmer. Klubbens tre afdelinger, ungdom, senior og old boys, har gennem en 

årrække gjort en stor indsats for at rekruttere nye medlemmer. Stabiliseringen af medlemstallet, dvs. 

fastholdelsen af medlemmer er absolut mere krævende end rekrutteringen. Det er arbejdet med at 

fastholde spillerne, som afdelingerne hele tiden er i gang med, samtidig med at de skal sørge for at 

sikre kvalitet for det enkelte medlem og forny sig. Det skal være et sjovt fællesskab, lærerigt, 

udfordrende og give oplevelser at gå til fodbold. 

Jo, det er ikke let at være forening eller fritidstilbud i dag, men det gør blot arbejdet desto mere 

spændende og udfordrende.  

 



 

 

Vores afdelinger har som jeg ser det, været dygtige og iderige i løbet af 2018 og har skabt nogle 

fantastiske rammer for alle; spillere, trænere, forældre, ledere og tilskuere.   

 

Ungdomsafdelingen, som er klubbens omdrejningspunkt har været stærk i 2018 og har haft hold 

med i turneringen lige fra U6-U18. Det er utroligt flot at NB igen har været i stand til at stille med 

så mange hold i turneringen.  

Der gøres et stort og godt stykke arbejde i ungdomsafdelingen og det ses ikke blot på antallet af 

hold og medlemmer, men også i andelen af børn der spiller fodbold i NB set i forhold til antallet af 

børn i en årgang. En stikprøve i fire årgange, hvor antallet af børn som spiller fodbold i NB ses i 

forhold til antallet af børn som går på Nordals Skolen, Friskolen Østerlund og Oksbøl Friskole, 

viser at minimum en fjerdedel af børnene, fra disse årgange spiller fodbold i NB. Bortset fra piger 

årgang 2005 og 2006 hvor 18 % spiller i NB, men her ville blot fire spillere ekstra få 

procentandelen op på 25.    

Stikprøven blev også udført i 2017: 

  

 Drenge årgang 2006 27 % spiller fodbold i NB (34 % i 2017) 

 Drenge årgang 2003 og 2004 41 % spiller fodbold i NB (37 % i 2017) 

 Piger årgang 2005 og 2006 18 % spiller fodbold i NB (23 % i 2017) 

 Drenge årgang 2009 47 % spiller fodbold i NB (33% i 2017) 

Ovenstående tal fra stikprøver viser at NB har godt fat i områdets børn og unge og her spiller både 

rekrutteringsarbejdet og arbejdet med fastholdelse en stor rolle. Her er nye ideer og tiltag vigtige. I 

forbindelse med Skolecup 2018, tilbød ungdomsafdelingen et halvt års gratis kontingent til alle nye 

drenge spillere i U6-U8, som startede efter Skolecup. Det gav en håndfuld nye medlemmer og det er 

bl.a. tiltag som dette, som er med til at tiltrække nye spillere.  

 

De mange børn kræver flere og flere trænere, hjælpere og holdledere. Således har det i 2018 som i 

2017 været en tendens i ungdomsafdelingen, at det enkelte hold har flere trænere eller hjælpere 

tilknyttet end tidligere. Det er en spændende tendens og udvikling, som giver flere frivillige i 

klubben, giver den enkelte træner mere frihed, men aller vigtigst gør det enkelte hold mindre 

sårbart.  

Det er omvendt også en tendens som kan vise at færre og færre har lyst til at påtage sig det fulde 

ansvar og det kan være bekymrende på den lange bane. På den positive side, så betyder flere 

trænere og hjælpere at risikoen for at et hold ”falder sammen” er mindre, hvis en træner eller 

hjælper skulle springe fra i utide. Der ligger samtidig også en fare i at overblikket mistes og små 

detaljer overses. Det er for mig, at se en udvikling som NB skal være opmærksom på og samtidig 

drage de fordele af som findes. For eksempel kommer der flere nye frivillige ind i klubben, som vi 

må forsøge at fastholde.  

 

Sportsligt 

Jeg vil i denne beretning også kort nævne enkelte bemærkelsesværdige sportslige resultater fra 

2018:  

 

 Forårssæsonen blev for 1. holdet en helt fantastisk en af slagsen og endte med en meget 

fortjent oprykning til serie 2. 12 sejre, en uafgjort og et nederlag talte for sig selv. 

Oprykningen til serie 2 blev sikret på hjemmebane mod Dybbøl, som blev besejret 3-1. 

Sejren kom i hus på årets NB dag, som bl.a. også bød på VM fodbold på storskærm; 

Danmark-Peru, som endte med dansk sejr 1-0. Oprykningen var som nævnt fortjent, men 

samtidig også en smule overraskende. 1. holdet skulle endnu en gang sammenspilles på ny 



 

 

efter flere udskiftninger og ny trænerduo. Om oprykningen kom for ”tidligt” er svært at sige, 

men efterårssæsonen endte desværre med en retur til serie 3, da holdet i den sidste kamp 

ikke formåede at hente point mod rækkens nr. 2 fra Haderslev. 1. holdet spiller således fra 

foråret 2019 i serie 3.  

 2. holdet som gennem en årrække har præget toppen af serie 5, endte derimod endelig med 

at rykke op i serie 4. Oprykningen blev sikret efter en meget stabil efterårssæson, hvor 

holdet endte med at blive blandt de bedste i toer-regnskabet. Det var en virkelig flot 

præstation af et hold med meget lav gennemsnitalder, men til gengæld et stabilt hold med en 

god stamme af spillere. Dermed spiller 2. holdet fra foråret 2019 i serie 4.  

 Old Boys afdelingen hentede ikke mindre end to flotte titler i efteråret 2018. Både Masters 

M+55 og old boys holdet M+32 vandt region 4 mesterskabet. Netop stabilitet var for begge 

et nøgleord, idet begge hold brugte en fast stamme af spillere gennem hele året. For M+32 

holdet betød titlen at holdet måtte en tur til Nykøbing Mors for at spille semifinale om det 

jyske mesterskab for M+32. Denne semifinale blev dog endestationen for holdet, som tabte 

en tæt kamp efter forlænget spilletid til netop Morsø FC.  

Disciplinærsag 

Som nævnt i afsnittet om medlemstal måtte NB i efteråret desværre modtage en disciplinærsag på 

baggrund en episode fra årets sidste serie 6 kamp.  

Bestyrelsen havde op til efterårssæsonen besluttet sig for at imødese et ønske fra en gruppe unge 

mennesker, som gerne ville spille turneringsfodbold, men samtidig gerne have deres eget hold. 

Populært kaldes denne ordning for et lukket hold og holdet kom til at hedde NB 3 og spillede i serie 

6. Inden aftalen om NB 3 trådte i kraft havde bestyrelsen orienteret sig grundigt og holdt flere 

møder med de implicerede som ønskede dette hold. Holdet skulle naturligvis virke indenfor NB’s 

rammer og værdier. Der blev underskrevet en kontrakt og holdet betalte NB et fast kontingentbeløb, 

hvorefter klubben stillede trøjer, materialer og baner til rådighed, samt tilmeldte holdet i serie 6. 

Holdet bestod fortrinsvis af spillere, som tidligere havde optrådt for NB.  

Holdet spillede god fodbold i serie 6 og kunne med en sejr i efterårets sidste kamp sikre sig 

oprykning til serie 5. Desværre endte kampen i tumult på sidelinjen, hvorfor dommeren afbrød 

kampen før tid. To tilskuere med relationer til NB 3 havde angiveligt slået en spiller fra 

modstanderholdet.  

Ovenstående episode endte naturligvis i en disciplinærsag mod NB, hvor NB 3 blev taberdømt og 

NB modtog en bøde.  

En sådan sag og en sådan opførsel kunne bestyrelsen naturligvis ikke acceptere, hvorfor 

samarbejdet omkring NB 3 blev ophævet.  

Det er forfærdeligt ærgerligt at vi som klub endte med en sådan sag på baggrund af utilgivelig 

opførsel. Jeg fortryder dog ikke etableringen af NB 3 som et lukket hold, da jeg mener vi som klub 

bør imødese konstruktive forslag til nye måder at organisere fodboldhold på. NB gav NB 3 en 

chance og viste at vi har plads til alle indenfor de rammer vi kan stå inde for.  

Derfor var det på baggrund af sagen og dens indhold naturligt at ophøre samarbejdet.  

 

Økonomi 

NB kom ud af 2018 med et overskud på 23.422 kr., hvilket er yderst tilfredsstillende også når det 

bemærkes at bestyrelsen havde budgetteret med et underskud på små 46.000 kr.  

Den store positive difference på resultat og budget skyldes primært to indtægtskilder som var 

ekstraordinært høje i 2018. NB’s lottospil har i 2018 været en enestående indtægtskilde og har 

afleveret hele 167.304 kr. Det er et enormt stort afkast, som må tilskrives de frivillige omkring 

lottospillet som onsdag efter onsdag yder en stor indsats og som får spillet til at køre. Den anden 

indtægt som overraskede positivt var det kommunale tilskud fra Sønderborg Kommune. Tilskuddet 



 

 

udregnes hvert år efter en fordelingsnøgle, hvorfor det kan svinge fra år til år. Det kommunale 

tilskud endte på 60.486 kr., som bl.a. godtgør uddannelse af trænere, som NB i 2018 brugte hele 

50.000 kr. på. Det ligger bestyrelsen meget på sinde at klubbens trænere får mulighed for og bliver 

uddannet, da vi tror på at kvalitet hos trænerne er med til at fastholde ungdomsspillere. Således 

gennemgik 7 NB trænere DBU’s B1 kursus i foråret 2018.  

Det er vigtigt for mig at bemærke at NB gennem 2018, ikke har sparet på udgifter.  

Ved udgangen af 2018 havde NB en formue på 831.642,24 kr. Klubben har en sund økonomi og er 

godt rustet til fremtiden.  

 

Samarbejde 

Gennem 2018 har NB samarbejdet med flere partnere.  

Jeg vil i denne beretning nævne samarbejdet omkring en Multiarena med Nordals Idrætscenter 

(NIC), hvor NB samarbejdede med NIC, Unisport og ZENI arkitekter. NB formåede også at indgå 

samarbejde omkring en fodboldskole med en af verdens største fodboldklubber i 2018; selveste 

Liverpool FC. Desuden vil jeg bemærke samarbejdet med FC Sønderborg og Nordals Skolen.  

 

Igennem to år har NB arbejdet for at få en kunstgræsbane til NIC. Arbejdet har foregået sammen 

med skiftende bestyrelser i Idrætsfonden og direktører i NIC.  

I 2018 kom der alvor gang i projektet og arbejdet udmøntede sig i en flot projektbeskrivelse som i 

sommeren blev afleveret til byrådet, som dermed kunne tage den med i drøftelserne for budget 2019 

i kommunen. Projektbeskrivelsen blev udarbejdet af en gruppe af folk fra NB, NIC, Idrætsfonden, 

samt Unisport som kan levere kunstgræsbaner m.m. og ZENI arkitekter som stod for tegninger, 

beregninger og det grafiske. Projektbeskrivelsen indeholdt to scenarier for multiarenaen:  

a. En fuldt overdækket kunstgræsbane, med tilhørende klatrevæg, to padeltennis baner, 

ninjabane, parkourbane, samt kuperet løbe/sidde/lege område. En sådan multiarena vil i 

runde tal koste 34 millioner kr. 

b. En delvis overdækket multiarena, hvor kunstgræsbanen ikke var under tag, mens den 

tilhørende klatrevæg, to padeltennis baner, ninjabane, parkourbane var overdækket. Denne 

model vil i runde tal koste 18 millioner kr.  

Projektbeskrivelsen indgik således i forhandlingerne om Sønderborg Kommunes budget for 2019. 

Projektet fik på lige fod med to andre projekter i kommunen en tilkendegivelse på dækning af 30 % 

af beløbet, hvis restfinansieringen kunne findes. Denne tilkendegivelse gælder frem til 2021.  

Efter byrådets beslutning om at hjælpe med finansieringen af projektet besluttede gruppen bag 

projektbeskrivelsen at der skulle arbejdes på at finde finansiering til model b, den delvist 

overdækkede arena. Gruppen medsatte i den forbindelse en arbejdsgruppe som via fonde skal 

forsøge at finde finansiering for projektet. Dette arbejde fortsætter i 2019.  

 

Et af højdepunkterne i 2018 var da selveste Liverpool FC gæstede Nordborg i slutningen af 

sommerferien, hvor NB sammen med Liverpool Football Academy arrangerede Liverpool 

fodboldskole og det i blændende solskin. Jeg er selvsagt enormt stolt over at det lykkedes at få et 

sådant arrangement til netop vores klub og endnu mere stolt over at det blev en stor succes med 

mange deltagere (61), som fik en stor oplevelse.  

Fodboldskolen blev også et stort tilløbsstykke blandt pressen, som var meget interesserede i 

arrangementet. De lokale aviser, DR P4 syd radio og TV Syd gæstede skolen gennem de tre dage. 

Liverpool og de 5 udstationerede Liverpool Academy trænere var meget positive over vores 

imødekommenhed og vores omgivelser. Faktisk var de så glade og tilfredse, at de med det samme 

proklamerede at de meget gerne ville vende tilbage i 2019. Det lykkedes således også at få en aftale 

med Liverpool igen i 2019! – jeg glæder mig allerede til d. 1.-3. august hvor Liverpool 

fodboldskolen igen foregår i Nordborg.  



 

 

 

Ved årets generalforsamling blev det enstemmigt besluttet at NB fremover også vil være en del af 

seniorsamarbejdet i FC Sønderborg. Dermed blev NB i 2018 fuldgyldigt medlem af overbygningen 

FC Sønderborg og valgte i samme ombæring Klaus Vig Kjærgaard som klubbens repræsentant i 

styregruppen for FC Sønderborg. Overbygningen ansatte i 2018 Kim Poulsen i en managerfunktion. 

Den erfarne Kim Poulsen tog fat med det samme og begyndte arbejdet med at ændre både 

strukturen og ikke mindst tankegangen i FC Sønderborg. Han udfærdigede bl.a. en masterplan for 

overbygningen.  Sammen med den forretningsførende tog Kim Poulsen i efteråret 2018 rundt til 

moderklubberne, herunder NB, for at fortælle om hans visioner.  

 

Samarbejdet med Nordals Skolen fortsatte i 2018, hvor fodboldlinjen igen nåede nye højder i form 

af elever, da over 30 meldte sig i starten af skoleåret 2018/2019. Samtidig var Nordals Skolen 

endnu en gang en stor del af planlægning af og gennemførsel af Skolecup 2018.  

 

DBU Fodboldskole 

I 2018 tilbød NB således hele to fodboldskoler. Faktisk var det 20. gang NB afholdt DBU’s 

fodboldskole, hvorfor klubben modtog et flot diplom fra DBU og rosende ord med på vejen.  

Deltagerantallet har de seneste år været dalende, men bestyrelsen er fortsat enig om at NB bør 

afholde DBU’s fodboldskole, da det er et godt tilbud og et godt alternativ til den ovenfor omtalte 

Liverpool fodboldskole. DBU’s fodboldskole har mange gode traditioner og formår at rumme alle 

deltagere, også dem som ikke har spillet fodbold særligt længe.  

 

Stævne 

Skolecup 2018 var en succes. Der deltog 70 hold i et godt planlagt og gennemført stævne. Skolecup 

er og bliver et tilbagevendende glædeligt gensyn med glæden ved fodbolden og konkurrencen 

mellem områdets skoler. Skolecup 2018 var nr. 52 i rækken og dermed kunne de fleste forældre og 

til dels bedsteforældre huske da de selv spillede skolecup. Minderne gav en helt speciel stemning i 

hallen. Antallet af hold har været stabilt de seneste år og ser man på befolkningsændringen på 

Nordals er 70 hold tilfredsstillende.  

 

Hjemmeside 

For NB er det vigtigt at medlemmer og andre interessenter kan finde relevant information på en let 

tilgængelig måde. I 2018 fik NB en ny hjemmeside med et helt nyt setup. Hjemmesiden skal 

fremover indeholde generel og vigtig information og ikke bruges som den foretrukne kanal for 

nyheder. Nyheder vil fremover bringes ud via NB’s Facebook side som har over 1400 faste følgere. 

Desuden udgiver NB stadig klubbladet Sporten, som udkommer 4 gange årligt 

 

Priser og taksigelser 

Ved årets afslutningsfest, som blev holdt på Nørherredhus blev årets NB’er 2018 kåret. Det blev 

fortjent Thom Jørgensen. 

Thom er en rigtig foreningsmand med en masse energi, hjertet på rette sted og så gør han altid sit 

arbejde ordentligt. 

Gennem de seneste 9 år er Thom gået forrest og det i mange henseender i Nord-Als Boldklub. 

Thom har været forgangsmand og initiativtager til meget i klubben og heraf kan bl.a. nævnes: 

Sørget for at alle klubbens hold har fået nyt spillersæt gennem de seneste 3 år, igangsat 

kampprogrammet som siden 2010 er blevet solgt ved 1. holdets kampe, igangsætter af NB´s 

nuværende sponsoraftale med OK benzin, konstruktion af skabe i kælderen, forgangsmand for nye 

arbejdsgange ved Fest i By, den seneste ungdomstræner for et U17 hold i klubben m.m.  

Både på og udenfor banen er Thom en fighter, som altid knokler og kæmper alt hvad han kan også 

når det gør rigtig ondt. Han tilsidesætter gerne sig selv, sin fritid og til tider sit helbred for at gøre 

klubben godt. 



 

 

Derudover har han som sponsorformand siden 2015 spadseret adskillige kilometer frem og tilbage 

og ud ind af forretninger for at indhente sponsorkroner til klubben. I dette arbejde er intet heller for 

småt for Thom. Han har hentet sponsorater på bolde, buketter, bilvaske og ikke mindst indhentet 

store beløb som er kommet alle hold i klubben til gode i form af nyt spillertøj.  

Bl.a. derigennem er han blevet et kendt og respekteret ansigt i såvel NB som i Nordborg og omegn. 

  

Ved selv samme afslutningsfest fik Søren Sørensen tildelt DBU Jyllands sølvnål for sit store og 

engagerede arbejde i klubben gennem 20 år. Bl.a. har Søren været meget energisk omkring 

afholdelse af DBU fodboldskole, hvor han altid har spillet en stor rolle. Desuden har hans rolle for 

pigefodbold generelt været enestående. Søren er en af dem man altid kan regne med i NB også når 

det gælder de sure arbejdsopgaver. Derudover er han en person som altid har et venligt smil på 

læben og en kæk bemærkning og det også i svære tider.  

 

NB og klubbens U18 pigetræner Kim Hansen modtog i foråret en af Sønderborg Kommunes 

fornemmeste priser ved årets Fritidsfest i Humlehøj hallen. Foran over 400 mennesker blev Kim 

Hansen hædret som årets træner/leder i kommunen for hans store trænerarbejde for U18 pigeholdet 

i NB, som han har ført til store resultater. 

 

Nordals Boldklub 50 år 

Jeg vil slutteligt benytte min beretning til at se frem mod 2019, som er et helt specielt år i NB. I 

2019 vil klubben fejre sit 50 års jubilæum, hvilket er en begivenhed som mange ser frem til.  

Bestyrelsen har gennem 2018 arbejdet med, hvordan jubilæet skulle markeres og fejres. Bestyrelsen 

blev hurtigt enig om, at jubilæet skulle markeres gennem hele 2019 og der skulle være 

arrangementer for alle i og omkring klubben. Mangfoldigheden i NB måtte tilgodeses også ved 

markeringen af jubilæet. Inden udgangen af 2018 havde bestyrelsen lagt sig fast på følgende 

begivenheder og tiltag:  

 Udarbejdelse af jubilæumsbog, som gave til alle tidligere og nuværende ledere 

 Gave til alle ungdomsspillere 

 Foredrag med Jan Mølby  

 Udvidet NB dag 

 Markering af jubilæet i bybilledet 

 Jubilæums lottospil 

 Liverpool fodboldskole 

 Jubilæumsfest 

 Reception 

 Jubilæums/retro halbal  

Derudover var andre tiltag i spil, men endnu ikke afklarede.  

 

Jeg ser tilbage på et godt NB-år 2018 og vil afslutningsvis takke alle i og omkring NB for indsatsen 

gennem året. Jeg ser frem mod et spændende 2019.  

 

 25.01.2019 
Jesper Larsen 

Formand Nord-Als Boldklub 

 


