
 

 

 

Nord-Als Boldklub 2019 
Formandens beretning til generalforsamlingen d. 31. januar 2020 

 

Året 2019 var ikke blot et spændende år for NB, men også et jubilæumsår. NB havde i 2019 50 års 

jubilæum og det prægede året enormt meget og på mange forskellige måder.  

10 jubilæumsarrangementer satte NB og 50 års jubilæet på ”landkortet” og gav en masse oplevelser 

og gensynsglæde hos nye som gamle NB’ere. Det krævede også en del hårdt arbejde ved siden af 

den daglige drift af klubben.  

For udover jubilæet så blev der naturligvis spillet en masse fodbold i klubben og de frivillige 

trænere brugte endnu en gang enormt mange timer på grønsværen sammen med klubbens 

medlemmer.  

Denne beretning vil bære stort præg af jubilæet og de aktiviteter som markerede klubbens 50 år. 

Derudover vil jeg naturligvis berøre den sportslige og økonomiske situation, samt beskrive andre 

væsentlige begivenheder i NB i 2019.  

 

Medlemstal 

Ved 2019´s indberetning af medlemstal til DIF og DGI indberettede NB et medlemstal på 290 

aktive fodboldspillere. I indrapporteringen af medlemstal tælles alle som har været medlem af NB i 

mindst 3 måneder 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 i 2018 til DIF og DGI var på 314 medlemmer. Tallene 

viser således et fald i medlemstallet fra 2018 til 2019.  

 

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 2019 og har skabt nogle 

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

 

Ungdomsafdelingen forsøger hele tiden at forny sig, skabe bedre rammer og derigennem fastholde, 

men også rekruttere nye medlemmer. Bl.a. tilbød afdelingen efter skolecup alle nye piger et halvt 

års gratis kontingent. Ved en åben træning mødte 8-10 nye piger op og starten af 2020 vil så vise 

hvor mange nye medlemmer initiativet giver.  

Et andet initiativ, som i første omgang var en nødløsning for U13-U15 piger, viste sig at være mere 

givtigt end forventet i starten af efteråret 2019. U13-U15 piger manglede af flere årsager lige 

 



pludselig spillere og kunne ikke stille hold og derfor blev de resterende piger tilbudt at træne 

sammen med U15 drengene. Det viste sig at være en ret god idé, idet pigerne og drengene faktisk 

synes det var sjovt og lærerigt at træne sammen. Det bevirkede at flere piger kom til og et par af 

pigerne spillede faktisk op til flere kampe sammen med U15 drenge i liga 4. Andre spillede på U15 

drenges 8 mands hold. Altså en historie om en nødløsning, som endte som et godt initiativ på 

medlemssiden.  

 

Fodboldlinjen som NB har samarbejdet med Nordals Skolen omkring i fire år, måtte i efteråret 

2019, grundet ændringer i skoledagens længde, stoppe som undervisningstilbud. Det var børnene på 

skolen ikke tilfredse med og derfor genopstod fodboldlinjen i uge 45. Siden har den ”kørt” hver 

fredag kl. 14-16 og det er således efter skoletid. Selvom fodboldlinjen foregår efter skoletid en 

fredag eftermiddag har 29 børn tilmeldt sig. 

 

Seniorafdelingen har i 2019 også forsøgt at gøre noget ekstra for at øge medlemstallet. Således 

indledte afdelingen møder med dame spillere med henblik på igen at stille et senior damehold i 

klubben. I skrivende stund ser det ud til at det vil lykkes at få et senior damehold igen i 2020.  

 

Som skrevet ovenfor så skal der i dag arbejdes for at få flere og fastholde nuværende medlemmer 

og det er vi i NB helt klar over.  

 

Sportsligt 

Gennem 2019 har der været mange sportslige højdepunkter i klubben. Jeg vil her kort beskrive to 

punkter som har været bemærkelsesværdige og som vil præge 2020:  

 

 Bestyrelsen havde gennem længere tid drøftet hvordan NB kunne gøres sportslig stærkere 

og hvordan klubben kunne udvikles sportsligt. Mange ideer var på bordet gennem 2019, 

men én vigtig idé/initiativ valgte bestyrelsen at gøre brug af. I efteråret 2019 slog 

bestyrelsen således stillingen som sportschef i NB op. Bestyrelsen mente at en sportschef 

ville være en givtig vej at gå, for at udvikle klubben sportsligt, men kun hvis den rette søgte 

stillingen. Det skete heldigvis og i november kunne Hans Jørgen Hansen præsenteres som 

ny sportschef i NB. Han starter først for alvor sit arbejde i foråret 2020. Det bliver 

spændende at følge hvilken effekt sportschefen kan få på klubben fremadrettet.  

 Et andet sportsligt højdepunkt var naturligvis oprykningen til serie 2, som kom i hus lørdag 

d. 16. november, efter noget af et drama. I efteråret 2019 introducerede DBU Jylland en ny 

form for opryknings-play off spil i serierækkerne. Dette play off spil blev NB ’s 1. holdet en 

del af da det endte som nr. 2 i serie 3 rækken efter en ellers forrygende sæson, hvor det kun 

var blevet til et nederlag. For at understrege hvor tæt serie 3 rækken var, må det nævnes at 

rækkens nr. 1 Broager kun tog den direkte oprykningsplads da de indbyrdes var et mål bedre 

end NB. Holdene endte a point, men de indbyrdes kampe endte henholdsvis 2-1 til NB og 2-

0 til Broager og det betød at Broager var indbyrdes bedre. NB måtte nu ud i play off og i 

første kamp ventede en anden nr. 2 fra en serie 3 rækken; Haderslev. Kampen blev vundet 

sikkert 4-1 og dermed ventede Løjt (nr. 6 fra serie 2) i den afgørende kamp. Kampen blev et 

drama uden lige og endte 2-2 efter forlænget spilletid og opgøret måtte derfor afgøres med 

straffesparkskonkurrence. Her var NB bedst og scorede på alle fem spark og da Tue Lund 

scorede på det sidste spark var oprykningen en realitet.  



FC Sønderborg  

Udviklingen omkring FC Sønderborg - senior har været bekymrende og da NB i marts 2017 

indtrådte i samarbejdet sluttede FC Sønderborg forårssæsonen af med, at spille kvalifikationskampe 

om oprykning til Danmarksserien og NB sluttede på en 4. plads i serie 3. 

 

2 nedrykninger til overbygnings-holdet FC Sønderborg giver nye udfordringer eftersom hold fra 

moderklubberne ikke kan spille i samme række som overbygningsholdet - dette betyder: 

 

Gråsten og EUI kan ikke indtræde eftersom de også spiller i serie 1 (samme række som FC 

Sønderborg) 

NB og BUI kan ikke rykke op i serie 1 medmindre FC Sønderborg rykker op i Jyllandsserien 

Rykker FC Sønderborg ned i serie 2 tvangsnedrykkes NB/BUI til serie 3 eftersom der skal være 

minimum en række mellem overbygningsholdet og moderklubben. 

 

I løbet af efterårets har der været snak om, at FC Sønderborg evt. ikke kunne stille hold i 

Jyllandsserien og dette ville betyde, at moderklubberne - herunder NB - ikke måtte spille kampe 

denne spillerunde. 

 

FC Sønderborg har nu nedsat er arbejdsgruppe der arbejder på, at skabe et fundament for et 

bæredygtigt seniorhold og vi følger arbejdet og forventer, at der indkaldes til et fællesmøde snarest. 

 

Nord-Als Boldklub 50 år 

Allerede i 2018 besluttede bestyrelsen at 50 års jubilæet skulle markeres med flere arrangementer, 

for at sikre at så mange som muligt fik mulighed for at deltage og føle sig som en del af jubilæet. 

Det var vigtigt for bestyrelsen at jubilæet ikke ”blot” blev en fest for voksne, men blev markeret på 

flere måder og af flere omgange, så både nuværende som tidligere medlemmer kunne deltage og så 

Nordborg by også blev en del af jubilæet.  

Jeg vil herunder berøre de særlige begivenheder og tiltag som hver især markerede jubilæet gennem 

2019:  

 

50 års jubilæumslogo 

NB fik ved frivillig hjælp konstrueret et grafisk stærkt, enkelt og smukt jubilæums logo, som kan 

ses i toppen på side 1 af denne beretning. Logoet synliggjorde i al sin enkelhed 50 års jubilæet og 

blev brugt til samtlige arrangementer, på tøj, på vin og på alle reklamer som omhandlede 

arrangementer eller tiltag i forbindelse med jubilæet. Logoet var simpelthen vartegnet og ikonet for 

jubilæet.  

 

Jubilæumsvin 

Som en afsluttende del af generalforsamlingen 2019 blev 50 års jubilæumsvinen afsløret. Tre 

æresmedlemmer; Peter Glock, Carlo Meyer og Poul Lyngkilde, smagte for og godkendte straks den 

australske rødvin som af bestyrelsen var blevet udvalgt til jubilæumsvin. Vinen gik igen til mange 

arrangementer gennem året herunder fest, reception mm.  

 

Jan Mølby foredrag 

D. 9. maj besøgte Liverpool og landsholdslegenden Jan Mølby Nordals Idrætscenter og holdt 

foredrag for 165 mennesker. Foredraget var arrangeret af NB og skød for alvor jubilæumsåret i 

gang.  



I over to timer underholdt Jan Mølby det veloplagte publikum med anekdoter lige fra sin tidlige 

karriere i Ajax Amsterdam, sine 12 år i Liverpool og naturligvis fra sin tid på det danske landshold. 

Anekdoterne var mange og sjove og så kom der også en nogle overraskende sandheder frem, 

eksempelvis om et skifte til selveste FC Barcelona som kun glippede med nød og næppe.  

Der var meget latter i løbet af aftenen, men i ”2. halvleg” af foredraget kom alvoren frem, da Jan 

Mølby fortalte om de to frygtelige tilskuer tragedier i henholdsvis Belgien og England, som han 

som Liverpoolspiller var en del af.  

Efter godt to timers foredrag gjorde Jan Mølby plads til spørgsmål og tog sig tid til 

autografskrivning og en snak med alle dem som havde lyst til det. 

Inden Jan Mølby vendte snuden mod Kolding igen, tog han sig tid til mere uformel snak i klubhuset 

hvor alle interesserede fik ekstra anekdoter.  

 

NB dagen og jubilæumsgave til ungdom 

Der blev også holdt et arrangement decideret for børn og unge i klubben ved NB dagen 2019. NB 

dagen blev denne gang en udvidet en af slagsen, således at den forløb over to dage.  

70 børn og unge fra NB deltog sammen med en håndfuld ungdomstrænere fra klubben. Alle mødte 

ind fredag eftermiddag, hvor de kunne boltre sig i hele idrætscenteret. NB havde nemlig lejet hele 

centeret, således at der kunne spilles fodbold, badminton, bordtennis, hockey, games i centerets 

flotte og moderne gamerrum, ja kort sagt der var noget for alle. Efter nogle timers leg spiste alle 

deltagere fælles aftensmad i cafeteriaet, hvorefter leg, hygge og fysisk udfoldelse fortsatte.  

Der var for alvor lejrskole stemning, da alle deltagere også overnattede i centerets to haller, så 

luftmadrasser, liggeunderlag og soveposer var fundet frem i stor stil.  

Lørdag morgen var der fælles morgenmad og derefter kunne forældre, søskende og andre 

interesserede deltage da den mere officielle del af NB dagen, nemlig medaljeuddeling, kåringer og 

hyldest til alle ungdomshold.   

NB dagen 2019 var endnu en stor succes og emmede af hygge på tværs af årgange, alder og skoler 

og samtidig af lejrskolestemning. Det er sammenhold som NB vægter meget højt og ”familien NB” 

viste virkelig sit værd. 

Som tidligere nævnt var det vigtigt at alle følte sig en del af jubilæet –også de yngste og de unge 

medlemmer af klubben. Alle ungdomsspillere modtog kort før jul en ”støvlepose” med 

jubilæumslogoet på, som en form for julegave.  

 

Showkamp SønderjyskE Superliga – Udvalgt Als hold 

Det tredje arrangement inviterede for alvor byen og hele øen til fest, da SønderjyskE Superligahold 

d. 18. juni gæstede Langesø Stadion og spillede showkamp mod et udvalgt Alshold. Alsholdet 

bestod af 22 spillere fra klubber fra hele Sønderborg kommune. Blot to klubber var ikke 

repræsenterede med spillere, da de spillede turneringskamp selv samme aften. Der var en overvægt 

af NB spillere på holdet, faktisk 8 stk., som alle var aktive seniorspillere i klubben. Til at lede det 

udvalgte Als hold havde bestyrelsen udvalgt Kristian Dreyer, Leif Jørgensen og Henning Carlson. 

Kristian Dreyer og Leif Jørgensen var de to trænere som gennem NB’s levetid havde fået klubben i 

serie 1, mens Henning Carlson med sine 25 år som holdleder for NB’s 1. hold nærmest havde 

legende-status i klubben. 

Det blev en fantastisk eftermiddag og aften på Langesø Stadion og sommeren viste sig fra sin aller 

bedste side. Med til historien hører det, at der blot en time inden kampstart gav et ordentlig 

tordenskrald med tilhørende regn. Heldigvis varede det kun i 10 minutter og herefter kom solen 

frem og banen var dermed vandet til ug. 708 tilskuere gæstede stadion denne tirsdag og alle fik en 

god oplevelse og god stemning. Det blev som ventet til en storsejr til Superligaholdet, men det tog 

ikke glæde fra spillere såvel som tilskuere. Efter kampen deltog begge hold og kampens frivillige 



dommere i fællesspisning og her roste SønderjyskE arrangementet til skyerne og til klapsalver fra 

superligaspillerne modtog, undertegnede en gave fra holdets anfører.  

Showkampen fik flot omtale i pressen dagen efter, hvor kampen fyldte to sider i og var en del af 

forsiden på Jyske Vestkysten.  

 

To fodboldskoler 

I sommerferien tilbød NB, i stil med 2018, hele to fodboldskoler for børn og unge.  

DBU’s fodboldskole startede sommerferien og her var der fremgang på deltagerantallet, hvor 41 

børn deltog. Det var 21. gang at NB afholdt DBU’s fodboldskole, som endnu engang gav børnene 

en god første uge i skolernes sommerferie.  

I starten af august og dermed i slutningen af skolernes sommerferie kom selveste Liverpool FC 

endnu en gang på besøg hos NB. 39 børn fik over tre dage en unik fodboldoplevelse og træning af 

aller højeste klasse. NB’s 6 frivillige hjælpetrænere fik også en på opleveren og uden tvivl 

inspiration til hverdagen.  

Samlet set var 80 børn deltog således på fodboldskole i Nordborg i 2019 og det er ganske flot.  

 

 

 

 

 

Besøg af DBU formand 

D. 2. september havde NB besøg af DBU’s formand Jesper Møller, som lagde vejen forbi det 

nordalsiske til en frokost, en masse snak og rundvisning i og omkring Nord-Als Idrætscenter.  

Jesper Møller har rødder indenfor breddefodbolden og viste stor interesse for ydre-områder som 

Nordals. Besøget kom bl.a. i stand pga. jubilæet, hvor DBU formanden havde skrevet et flot forord 

til jubilæumsbogen, som omtales senere i denne beretning.  

Det var dog ikke jubilæet som havde det største fokus, men mere hvordan breddefodbolden og 

frivilligheden fungerer i Nord-Als Boldklub. DBU formanden Jesper Møller spurgte interesseret til 

klubben og dens historie og NB fik mange rosende ord med på vejen.  

 

Høstmarked 

I september var NB også repræsenteret ved høstmarked i Nordborg. Her bar NB´s stand naturligvis 

præg af jubilæet og var bl.a. prydet med flotte roll-up banners som viste alle 10 

jubilæumsarrangementer. Derudover blev der delt gratis smagsprøver ud på jubilæumsvinen og 

reklameret for jubilæumsbogen ”Nord-Als Boldklub 50 år –mere end fodbold” som udkom i 

efteråret 2019.  

 

Udvidet Skolecup 

Skolecup er en fast del af NB og det særlige ved Skolecup 2019 var at skolerne fra Sønderborg by 

også var inviteret. Skolecup forløb endnu en gang på bedste vis og alle som deltog, fik en god 

oplevelse. Der deltog over 70 hold og der vidnede blot om, at der er interesse fra skolerne i 

Sønderborg by og plads til dem i programmet.  

 

Jubilæumslotto 

Søndag d. 6. oktober var det Lotto´s tur til at markere NB jubilæet, da der blev afholdt jubilæums-

lotto i Udviklingshuset i Havnbjerg. Over 200 mødte op og spillede med denne eftermiddag, hvor 

der var ekstra præmier på højkant, samt ringriderpølser i pausen. En hyggelig og økonomisk givtig 

eftermiddag, som endnu en god slog fast at Lotto har fat i noget rigtigt i disse år.  



 

Jubilæumsbog ”Nord-Als Boldklub 50 år –mere end fodbold” 

Fredag d. 18. oktober var en helt speciel dag og en dag som specielt 8 NB’ere havde ventet på med 

spænding. Det var nemlig dagen hvor jubilæumsbogen ”Nord-Als Boldklub 50 år –mere end 

fodbold” udkom.  

Bogen var udarbejdet, skrevet og redigeret af 8 frivillige NB’ere. 8-mands gruppen havde i over et 

år arbejdet med bogen. Her spillede Arkivportalen en stor rolle med de over 20.000 dokumenter 

som den indeholder. Undertegnede løftede sløret for bogen og det skete ved en sammenkomst i 

klubhuset, hvor fire æresmedlemmer, tre tidligere formænd, dele af bestyrelsen, samt 8-mands 

gruppen deltog. Bogen var ventet med spænding og den skuffede bestemt ikke. Bogen blev på 274 

sider spækket med spændende læsning om NB’s historie. Desuden indeholdt bogen flotte forord af 

bl.a. DBU formand Jesper Møller, DBU Jylland formand Bent Clausen og borgmester Erik 

Lauritzen.   

Bogen blev foræret til alle nuværende og tidligere ledere, nuværende trænere, sponsorer, 

støttemedlemmer, samarbejdspartnere og politikkere. I alt blev ca. 300 bøger foræret i gave. En flot 

gave.  

Andre interesserede kunne købe bogen til blot 75 kr.  

Udgivelsen af bogen blev også dækket flot af pressen. 

  

 

Jubilæumsfest  
Lørdag d. 9. november var aftenen hvor jubilæet skulle markeres med en stor fest og det blev det. 

Hele 250 NB’ere deltog i festen som var en kombineret afslutnings – og jubilæumsfest. Festen blev 

traditionen tro holdt på Hotel Nørherredhus og en del tidligere NB’ere og ”gamle kendinge” var 

mødt op for at fejre klubben og være en del af ”familien-NB”. Festsalen på Hotel Nørherredhus var 

i dagens anledning pyntet i Nord-Als Boldklubs røde og sorte farver.  

Det store fremmøde vidnede om et godt sammenhold i klubben, hvor alle nyder hinandens selskab 

og hvor NB’ere kom langvejs fra for at deltage. Festen var præget af højt humør, god stemning og 

en masse snak om gamle dage.  
Kl. 23.00 kom aftenens overraskelse, da et professionelt og imponerende festfyrværkeri kunne 

nydes udenfor Nørherredhus.  

Ved festen gik jubilæumsvinen igen, da det var vinen som blev serveret.  

 

Jubilæumsreception 

Blot 14 dage senere, d. 23. november, var det igen tid til fest i NB. Denne gang en smule mere 

formelt idet klubben havde indbudt alle til reception i anledningen af jubilæet.  

Receptionen foregik i hal 1 i Nord-Als Idrætscenter. Hele 150 NB’ere og folk med relation til 

klubben mødte op og fejrede klubben, fællesskabet og hyggede sig med hinanden og de historier 

som alle hver især kunne fortælle. Til receptionen var det endnu en gang tydeligt at NB betyder 

meget for mange, da der igen deltog mange ”gamle kendinge” og flere kom langvejsfra. 

Receptionen forløb i en afslappet atmosfære helt i NB ånd.  

Undervejs var der taler fra undertegnede, borgmester Erik Lauritzen, DBU Jylland formand Bent 

Clausen, direktør i Nord-Als Idrætscenter Jens Hansen, club 22 medlem Niels Ole Bennedsen og 

NB’er Carl Erik Rasmussen. Fælles for talerne var ros til NB som en forening der samler folk på 

Nordals og vægter fællesskabet. Derudover var der stor anerkendelse til alle klubbens frivillige og 

det store arbejde som de hver især udfører til glæde og gavn for områdets børn og unge. NB er mere 

end fodbold, hvilket blev pointeret flere gange, når talen gik på alle de aktiviteter klubben gennem 

tiden har været en del af udover fodbolden 



Desuden ”optrådte” Club 22 med deres sang.  

Receptionen varede 4 timer, men hyggen fortsatte senere i bedste NB ånd i klubhuset.  

 

Retro julebal 

Enhver fest skal sluttes af med et brag og det skete med retro julebal d. 26. december. At genoplive 

julebal efter en årrække var et klart sats fra bestyrelsens side. Forventningerne var meget uvisse, 

men et forsalg af billetter viste sig at være en af nøglerne til succes. Allerede inden festen var 

begyndt var der solgt 578 billetter i forsalg og det betød at arrangementet allerede inden start løb 

rundt økonomisk. Det endte med ca. 850 gæster og en kæmpe fest i Nord-Als Idrætscenter, som kan 

måle sig med julebals storhedstider i 90’erne.  

Det blev et forrygende arrangement som gik over al forventning, takket være fantastisk frivilligt 

arbejde og opbakning fra Nordborg by.  

 

Som ovenstående med al tydelighed beskriver, så blev NB’s 50 års jubilæum markeret på 

imponerende vis og på en måde så alle i og omkring klubben fik muligheden for at deltage i 

fejringen og føle sig som en del af jubilæet.  

Samtidig viser ovenstående hvad frivillighed kan skabe og at initiativ honoreres af lokalområdet.  

 

 

 

Økonomi 

NB kom ud af 2019 med et overskud på 100.426 kr., hvilket er yderst tilfredsstillende og langt over 

forventning. Bestyrelsen havde i budgettet sat 120.000 kr. af til jubilæumsarrangementer. Det viste 

sig dog at langt de fleste arrangementer også økonomisk blev en stor succes. Her bør retro julbal 

naturligvis nævnes som alene gav et overskud i omegnen af 100.000 kr.  

Udover retro juleballet skyldes det positive resultat primært klubbens i 2019 største indtægtskilde, 

nemlig Lotto. NB’s lottospil har i 2019 overgået sig selv, været en enestående indtægtskilde og har 

afleveret hele 206.673 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. Uden 

indtægterne fra Lotto var NB ikke den klub som den er. Indtægterne betyder bl.a. at vi formår at 

holde kontingentet i den lave ende og at vi giver spillere og trænere muligheder for oplevelse og 

kurser.   

En 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 86.396 kr., som bl.a. godtgør uddannelse af trænere. 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 og udgifterne herfor blev godtgjort af kommunen i 2019. 

Desuden skal det også bemærkes at Fest i By igen igen kom ud med et flot overskud på 58.207 kr. 

Det er et stort arbejde at holde Fest i By og derfor også dejligt og velfortjent at det giver et godt 

økonomisk afkast. Jeg vil her gerne benytte lejligheden til at takke Poul Antonisen og Gitte 

Mathiesen som i 2019 gik af som henholdsvis formand og kasserer for Fest i By. Poul og Gitte har 

gennem en lang årrække formået at gøre Fest i By til det det er i dag. Stor tak til Poul og Gitte.  

 

Det er vigtigt for mig at bemærke at NB gennem 2019, ikke har sparet på udgifter. Desuden giver et 

sådan flot overskud klubben mulighed for at investere i vores medlemmer i 2020 og det vil uden 

tvivl og tøven komme til at ske.  



Ved udgangen af 2019 havde NB en formue på 932.067,87 kr. Klubben har en sund økonomi og er 

godt rustet til fremtiden.  

 

Arkivportalen 
I 2019 blev det foreløbige sidste historiske dokument uploadet på arkivportalen. Nye udgaver af 

Sporten vil dog fortsat kunne læses.  

Arkivportalen blev langeret i 2012 og helt officielt blev den præsenteret i klubhuset søndag d. 22. 

april 2012, af arkivgruppen bestående af Peter Glock, Hugo de la Motte, Bent Riemer, Bent 

Enghoff, Carl Erik Rasmussen og Christian ”Geggan” Jørgensen.  

Arkivportalen er et enestående og usædvanligt stykke foreningsarbejde. Gruppen bag portalen blev 

allerede i 2010, ved Sønderborg Kommunes og Folkeoplysningsudvalgets uddeling af priser til 

mestre og foreninger, hædret for deres arbejde med kåringen som årets nye aktivitet. 

Arkivgruppens arbejde drejede sig på daværende tidspunkt om oprettelsen af et fysisk arkiv med 

NB dokumenter, men den meget fremsynede gruppe fik hurtigt ideen om et elektronisk arkiv og så 

begyndte det hårde arbejde med indscanning af tusindvis af dokumenter. Da arkivportalen blev 

præsenteret søndag d. 22. april 2012 indeholdt den dokumenter fra 1953-2009 og frem til 2014 ville 

gruppen tilføje flere dokumenter og så skulle det være det. Tilstrømningen af spændende 

dokumenter blev dog ved og gruppen besluttede derfor at arkivportalen skulle rumme dokumenter 

om fodbold i Nordborg gennem 100 år; fra 1909-2009.  

At Arkivportalens berettigelse er uomtvistelig viser besøgstallet for 2018 med al tydelighed, hvor 

portalen havde intet mindre end 51.966 besøg (klik) på siden. Disse utroligt aktive og vedholdende 

foreningsmænd fortsatte deres arbejde og således blev arkivportalen opdateret helt frem d. 31. 

december 2019. Der er altså dokumenter fra 1909-2019; fodbold i Nordborg gennem 110 år. 

Der skal herfra lyde en stor tak til arkivgruppen for deres imponerende stykke arbejde, som mange 

har og vil få glæde af mange år frem.  

 

Årets NB’er 2019 

Ved årets jubilæums – og afslutningsfest, som blev holdt på Nørherredhus blev årets NB’er 2019 

kåret. Det blev fortjent Gitte Mathiesen. 

Gitte har været en del af Fest i By i over 20 år. Mange af årerne har hun haft en nøglerolle som 

kasserer hos Fest i By. Hun har altid været en aktiv foreningskvinde. Hun har været et stort aktiv for 

Nordals Håndboldklub, som fra 1973-2010 arrangerede netop Fest i By sammen med NB. Da 

Nordals Håndboldklub valgte at træde ud af dette samarbejde fulgte Gitte, hendes enorme energi, 

glæde, gejst og mange timers frivillige arbejde heldigvis med over til NB og i Fest i By. 

Nøglerollen som kasserer har Gitte altid taget meget alvorligt og sat en stor ære i at alt var i orden. 

Hun har aldrig indtaget kasserer-rollen som den ”støvede bogholder”. Nej, hun har altid været 

meget mere end det.  

Ingen opgaver har gennem tiden været for store eller for små for Gitte når det gjaldt Fest i By. 

Arbejde på festpladsen, nattevagter i kommandocentralen eller sågar op kridtning af fodboldbane 

har hun taget i stiv arm og med højt og smittende humør.  

Netop det gode humør og en altid hjælpsom og imødekommende indstilling til alle mennesker såvel 

som opgaver er kendetegnende for Gitte.  

 

 

Jeg ser tilbage på et fantastisk NB-år 2019 og vil afslutningsvis takke alle i og omkring NB for 

indsatsen gennem året.  

Jeg ser frem mod et spændende 2020.  

 



 31.01.2020 
Jesper Larsen 

Formand Nord-Als Boldklub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


