
 

 

 
Nord-Als Boldklub 2020 
 

Formandens beretning til generalforsamlingen d. 13. august 2021 
 

Året 2020 går over i verdenshistorien, i Danmarkshistorien og naturligvis også i Nord-Als 

Boldklubs historie, som et af de mest forunderlige og usikre år vi nogensinde har oplevet. 

Nøgleordet her er selvfølgelig coronavirus eller covid-19.  

2020 var corona-året som forandrede verden og lukkede Danmark og store dele af verden ned. 

Corona har også påvirket 2021 og derfor går denne generalforsamling også over i historien, som 

den første sommer-generalforsamling i klubbens historie.  

Grundet nedlukninger og restriktioner var det altså ikke muligt at gennemføre generalforsamlingen 

den sidste fredag i januar, som vedtægterne ellers forskriver. Derfor denne sommerversion af 

generalforsamlingen.  

Corona har påvirket meget i 2020 og derfor vil denne beretning også handle en del om corona og 

hvordan vores klub blev påvirket af virussen og de restriktioner den medførte.  

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

væsentlige begivenheder i NB i 2020.  

 

Corona 

Som nævnt ovenfor er det umuligt ikke at omtale corona og det som denne virus medførte af 

restriktioner og nedlukninger for foreningslivet i Danmark, herunder breddefodbolden og vores 

klub. Bl.a. medførte restriktioner at al breddefodbold var lukket ned i foråret 2020. Det åbnede igen 

efter sommerferien, men i november og december begyndte restriktioner igen at ramme, således at 

det bl.a. ikke var muligt at træne for spillere over 21 år.  

Restriktionerne var mange og det var undtagelserne og reglerne også.  

Da der i august igen blev åbnet op for breddefodbold træning og kampe, var der restriktioner om 

gruppestørrelser til træning, håndsprit, afstand mellem grupper og forsamlingsloft for det samlede 

antal af personer til den pågældende træning eller kamp. Restriktionerne, forsamlingsloftet og 

reglerne var nødvendige for at der igen kunne åbnes op for breddefodbolden, så der skal herfra på 

ingen måde lyde kritik af hverken restriktioner, forsamlingsloft eller andre regler.  

Det skal dog nævnes at det til tider var vanskeligt for både trænere, spillere og ledere at finde ud af 

hvordan man skulle forholde sig. Jeg vil her gerne takke alle trænere, spillere, ledere og andre 

frivillige for deres store velvilje til at få det hele til at fungere også når det til tider virkede svært. 

 



Det har virkelig været en stor fornøjelse at se hvordan restriktioner er blevet taget og håndteret med 

oprejst pande og med indstillingen om; at det skal vi nok få til at fungere, fordi vi elsker fodbold.  

Så mens håndsprit før, under og efter træning og vask af bolde og andre trænings rekvisitter en gang 

i mellem var træls og bøvlet, så blev det til hverdag og fungerede for os alle. Og når det så er sagt, 

så skal vi som fodboldklub og fodboldspillere nok være glade for at vi fik mulighed for at fortsat at 

være aktive. Mange andre idrætsgene, som primært dyrkes indendørs, var langt hårdere ramt af 

nedlukninger og restriktioner end fodbolden var.   

Det var dog ikke kun det fodboldmæssige i vores klub som blev påvirket af corona. Det blev vores 

andre aktiviteter som Lottospil, Fest i By og julebal så sandelig også. Ja, faktisk blev både Fest i By 

og Julebal aflyst, mens Lotto nåede ganske få spil inden Danmark lukkede ned d. 11. marts 2020. 

Lotto kom aldrig i gang igen i 2020 og starter faktisk først op igen i august 2021. Det kunne 

naturligvis mærkes på økonomien, som jeg vil berøre nedenfor i denne beretning.  

 

Medlemstal 

Ved 2020´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 2019 til DIF og DGI var på også på 290 medlemmer. 

Tallene er således identiske, men dog med forskel hvis man ser på fordelingen af medlemmerne 

aldersmæssigt. Der er fra 2019-2020 sket et fald i medlemstallet hos mellem og de ældste årgange i 

klubben og hos piger, mens der hos de helt yngste er sket en stigning i antallet af medlemmer.  

 

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. 

 

I det hele taget er det i sig selv en kæmpe sejr og en succes at kunne have status quo på 

medlemstallet, når man tænker på de nedlukninger og restriktioner som er beskrevet ovenfor.  Hele 

foråret var der lukket helt ned for breddefodbold og i det sene efterår og vinteren kom coronaen 

igen på tværs og lukkede ned for store dele af idrætten. Der skal herfra lyde en stor tak for 

opbakningen til klubben fra alle medlemmer, som på trods af nedlukninger har beholdt sit 

medlemskab og betalt sit kontingent. Kontingentet støtter fælleskabet, som er uerstatteligt og som 

for alt i verden skal holdes live i NB og i alle andre foreninger.  

Prognoserne viser dog at foreningerne generelt, og også i Sønderborg Kommune, har mistet 

medlemmer gennem 2020, formentlig grundet nedlukninger og restriktioner som corona har 

medført. Derfor må vi som klub nok forvente at medlemstallet for 2021, viser et fald i forhold til 

slutningen af 2020.  

Desuden er vi som klub også nødt til at forholde os til virkeligheden, som desværre viser et faldende 

børnetal i vores område.  

 

Vores afdelinger har som jeg ser det, været dygtige og iderige i løbet af 2020 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. I august genstartede klubben fodbold for de yngste, som før i 

tiden populært kaldtes ”sandkasse fodbold” og i dag kaldes ”fodbold for små fødder”. Det viste sig 

hurtigt at være en stor succes og ved udgangen af 2020 havde det rekrutteret 20 nye medlemmer i 

klubben. Et tal som i starten af 2021 er steget markant.  

Desuden forsøgte ungdomsafdelingen i efteråret at gøre noget ved det faldende medlemstal hos 

pigerne. Desværre var det grundet corona ikke muligt at gennemføre DBU´s Pigeraketten i 2020. 

Det kunne heldigvis genoptages i 2021.  

 

Seniorafdelingen kunne i 2020 igen stillet et dameseniorhold efter nogle år uden. Det er virkelig 

dejligt at den igen lykkedes at få et samlet et hold, det hører sig til i vores klub. Holdet består af en 

god blanding af purunge og rutinerede kræfter. På trænersiden er det Brian Wind som igen står i 

spidsen for damerne.  

 

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 

Foråret 2020 bød ikke på noget breddefodbold, men heldigvis blev der igen åbnet op i efteråret: 

 

• Klubbens ældste drenge leverede et brag af en efterårssæson og rykkede op i liga 3. U16 

holdet, med trænerne Kim Hansen og Frank Andersen, spillede et fantastisk flot efterår og 

allerede to runder før turneringen var slut var oprykningen en kendsgerning, da holdet vandt 

4-1 på udebane mod Hørup. Holdet var nu sammen med FC Sønderborg de højest rangerede 

U16 hold på Als.  

• Seniorherrer fik et svært 2020. Efter oprykningen til serie 2 i 2019 ventede der et svært 

forår, som holdets nye trænere Kristian Dreyer og Klaus Kjærgaard ellers forberedte 

spillerne godt grundigt på i løbet af januar, februar og marts. Som bekendt blev foråret 

”aflyst” og dermed skulle der spilles serie 2 i efteråret og det blev svært. Henover 

sommeren mistede 1. holdet flere bærende kræfter grundet flytning til større 

uddannelsesbyer. Derfor endte det med en nedrykning til serie 3, efter en sæson i serie 2 

som i bund og grund ”bare skulle overstås”. Holdet, som var sammensat af mange helt nye 

seniorspillere, havde ganske enkelt ikke niveau til serie 2. Klaus Kjærgaard stod i efteråret i 

spidsen for holdet. Igennem efteråret indgik klubben også en aftale med en ny 1. 

holdstræner, Kim Hansen, som tiltrådte 1. januar 2021 i et trænerteam sammen med Klaus 

Kjærgaard.  

 

FC Sønderborg  

Udviklingen omkring FC Sønderborg - senior har været bekymrende.  

Det var også med stor beklagelse at NB i 2020 var med til at stemme ja til lukningen af 

senioroverbygningen FC Sønderborg. For nuværende var det dog desværre den rigtige beslutning 

og udtryk for rettighed omhu. 

NB har sammen med FC Sønderborgs forretningsudvalg og styregruppe herunder senior-

samarbejdsklubberne BNS, Sønderborg Fremad, Broager UI, Hørup UI, Dybbøl UI og SUF forsøgt 

at stabilisere senioroverbygningen i svære tider. Det lykkedes altså desværre ikke og det er således 



konsekvensen af at langt fra alle klubber ønsker samarbejde om senioroverbygningen og 

muligheden for et højere rangerende hold i vores kommune. 

FC Sønderborg er skruet således sammen, at overbygningen består af to selvstændige 

overbygninger: ungdom og senior. De to overbygninger har hver sin overbygningsaftale.  

Det er muligt for kommunens klubber at være en del af begge overbygninger, dvs. både ungdom og 

senior, hvilket NB har været. Desuden findes der mulighed for blot at være en del af enten ungdom 

eller senior overbygningen. De seneste år har der desværre været en tendens til at færre klubber har 

ønsket at være en del af senioroverbygningen og derfor er udtrådt af denne del af FC Sønderborg. 

Det har logisk nok betydet færre spillere til seniorholdet og også betydet at holdet som for blot 

halvandet år siden spillede oprykningskamp til Danmarksserien, nu er lukket ned.  

For fodbolden i kommunen synes jeg det er ærgerligt at seniorholdet nu ikke længere eksisterer. En 

overbygning var muligheden for at vi i Sønderborg Kommune kunne få et højere ragerende 

seniorhold måske i Danmarksserien eller i 2. division. Denne drøm og ambition er for nuværende 

brast.  

Det er der naturligvis flere årsager til og meninger om, men faktum er at en del klubber med de 

højest rangerede seniorhold i kommunen, ikke har ønsket at deltage i samarbejdet og overbygningen 

FC Sønderborg senior.  

Det skal retvis siges, at NB inden beslutningen, om nedlukningen af overbygningen, blev truffet fik 

tilbudt at ”overtage” serie 1 holdet som overbygningen rådede over. Dette tilbudt fik vi, på 

daværende tidspunkt da vi ligesom Broager rådede over et serie 2 hold og derfor var den højest 

rangerede klub tilbage i seniorsamarbejdet. Det tilbud takkede vi nej tak til, mens Broager senere 

valgte at sige ja tak og dermed ”overtog” serie 1 holdet.  

 

To fodboldskoler 

I sommerferien tilbød NB, i stil med 2018 og 2019, hele to fodboldskoler for børn og unge.  

DBU’s fodboldskole startede sommerferien og her deltog 38 børn. Det var 22. 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. 23 børn fik over tre dage en unik fodboldoplevelse og træning af 

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

til hverdagen.  

Samlet set var over 60 børn således på fodboldskole i Nordborg i 2020. Det er ganske flot, specielt 

grundet corona. 

 

Klubhus moderniseres 

Bestyrelsen besluttede at udnytte corona nedlukningen af fodbolden til at modernisere klubhuset. 

For 10 år siden blev vores dejlige klubhus renoveret og moderniseret under ledelse af sjakbejs 

Birger Bikse Petersen.  

I 2020 var tid igen og denne gang var det Thom Jørgensen og Jakob Steinvig som tog teten og 

ledede renoveringen og ombygningen. Tanken med ombygningen var at skabe mere plads til alle 

medlemmer af klubben og skabe et mere indbydende, moderne og anvendeligt klubhus til glæde og 

gavn for hele klubben.  

Der blev skabt plads og rum til E-fodbold, som NB har valgt at blev en del af. Dette rum blev til 

venstre for indgangsdøren til klubhuset. Rummet kom bl.a. til at indeholde hjørnesofa, to 

Playstations, to skærme, puffs som spillerne kan sidde på og små runde sofaborde med NB logo 

som bordplade. Dette rum vil både kunne bruges til E-fodbold og som hyggekrog. Rummet kan i 

øvrigt afskærmes med foldedør. 



Til højre for indgangsdøren etableredes et større møde/hyggelokale med nye borde og stole. 

Desuden fik rummet nyt tv, hvor man kan nyde en god fodboldkamp. Det gamle store pokalskab, 

som NB fik foræret af Sydbank i 1978, blev erstattet af nybyggende pokalskabe, som hænger højere 

oppe og pryder hele klubhuset. Væggen som adskilte denne del af klubhuset og det lille depotrum 

nedlægges så hele klubhuset får flere kvadratmeter og mere lys. Det gamle pokalskab blev hængt op 

i gangen ind mod omklædningsrummene og fyldt med NB effekter og lys. 

Desuden blev hele klubhuset malet og der blev hængt et stort antal NB effekter op, således at 

klubhuset nu emmer af fodbold og NB’s røde og sorte farver.  

Det lillemødelokale i bunden af klubhuset, de to toiletter og køkkenet bibeholdes. Moderniseringen 

kostede over 100.000 kr. og blev støttet af DIF og DGI´s foreningspulje med 25.000 kr.  

Al arbejde var frivilligt og jeg vil her gerne sige alle tusind tak for jeres store indsats i forbindelse 

med moderniseringen af klubhuset.  

Lørdag d. 15. august 2020 blev klubhuset indviet med åbent hus.  

 

Økonomi 

NB kom ud af 2020 med et underskud på 115.960 kr., hvilket er noget af en forskel fra 2019, hvor 

vi havde et overskud på 100.000 kr.  

Bestyrelsen havde for 2020 budgetteret med et underskud på 113.380 kr. grundet en større 

investering i seniorfodbolden.  

Men som nævnt ovenfor blev alt mere eller mindre vendt på hovedet pga. corona.  

 

Indtægterne faldt markant!  

Lotto kunne eksempelvis kun gennemføre få spil og gav dermed blot et overskud på 18.000 kr. mod 

forventet 170.000 kr. Fest i By blev aflyst, så her kom de forventede 50.000 kr. heller ikke. 

Desuden faldt indtjeningen på salg af julekalendere også markant, da vi grundet corona og stigende 

smitte ikke valgte at gå rundt og ringe på døre for at sælge vores kalendere. Altså var vores 

indtjening markant lavere end budgetteret.  

 

Man kan så med rette spørge sig selv hvordan bestyrelsen så kan beslutte at udnytte en corona 

nedlukning på at modernisere klubhuset og bruge over 100.000 kr, når indtjeningen er faldet 

markant. Svaret er corona-hjælpepakken fra DIF og DGI, som i løbet af 2020 godtgjorde ca. en 1/3 

af vores manglende indtægter og støttede klubhus projektet med 25.000 kr.  

 

Det er vigtigt for mig at bemærke at NB har en sund økonomi også efter corona. 

Ved udgangen af 2020 havde NB en formue på 816.107,57 kr.  

 

Tak til Jørgen og Lars 

I denne beretning er det også tid til at sige tusind tak for indsatsen til Jørgen Bundgaard og Lars 

Møllerskov, som begge har valgt ikke at genopstille som henholdsvis ungdoms –og seniorformand.  

Jørgen Bundgaard blev i 2016 valgt som ungdomsformand, hvor han afløste Kristian Dreyer. Jørgen 

har således repræsenteret klubbens vigtigste afdeling udadtil og i bestyrelsen gennem 5 år og træder 

efter eget ønske af nu. Jørgen har leveret et enormt stort stykke arbejde for hele klubben og han har 

sammen med sit ungdomsudvalg formået at køre afdelingen videre og desuden tilført adskillige nye 

tiltag, trænere, ledere og fået flere spillere til klubben. Tusind for indsatsen til Jørgen Bundgaard, 

som heldigvis har lyst til at fortsætte som menigt medlem af ungdomsudvalget. Bestyrelsen foreslår 

Beth Jensen som ny ungdomsformand.  

 



Lars Møllerskov tiltrådte som seniorformand i 2017, hvor han afløste Klaus Kjærgaard. Lars har 

gennem sine to perioder arbejdet rigtig godt med seniorafdelingen og også været med til at skabe 

flotte resultater, med bl.a. oprykninger til serie 2. Desuden har han sammen med sit udvalg formået 

at fastholde to seniorherrer hold og faktisk en enkelt sæson haft hele tre seniorherrer hold. 

Derudover har han været med til igen at samle et seniordame hold i klubben.  

Tusind tak for indsatsen til Lars Møllerskov.  

Bestyrelsen foreslår Thom Jørgensen som ny seniorformand.  

 

Tak for 8 ½ gode år  

Ved generalforsamlingen 2021 har jeg valgt ikke at genopstille som formand i NB efter 8 1/2 år 

som formand for vores dejlige klub. Det har været en enorm svær beslutning, som har været 

undervejs siden slutningen af 2019 og en beslutning som er blevet grundigt overvejet op til flere 

gange. Baggrunden herfor vil jeg hermed kort sætte lidt ord på:  

Jeg blev i 2013 valgt som formand i NB, da Jens Hansen efter 10 år ikke genopstillede. Vores klub 

har en tradition for længere formandsskaber og det skal vi være stolte af. Det er og bliver et 

kvalitetstempel af NB. Jeg har siden 1993, da jeg startede som miniputspiller, været en del af NB og 

det er jeg stolt af. NB vil altid være min klub og sådan ved jeg at rigtig mange andre også har det. 

At være formand i netop sin ”egen” klub er helt specielt, en stor ære og et enormt privilegie, som 

for mig har overskygget arbejdet der følger med. Kun de to gange jeg er blevet far har kunnet 

overskygge den fredag i 2013 da jeg blev valgt som formand. 

Jeg glæder mig og er pavestolt over den selvfølgelige frivillighed som findes i NB. De mest utrolige 

ting og projekter kan lade sig gøre i vores klub, men det er kun qua de mange frivillige, som 

investerer kræfter og utalige timer i arbejdet. Tak for jer!  

8 1/2 år er lang tid, meget er sket og det er stolt af på alles vegne. Jeg mener NB har rykket sig og er 

vokset på rigtig mange områder. Det første jeg og bestyrelsen tog fat på i 2013 var synlighed. Vi 

ville gøre klubben, dens store arbejde og kvalitet synlig for omverden. Det mener jeg i den grad vi 

er lykkes med på mange områder. Vi er en klub, som med den største selvfølgelighed er at finde i 

lokalpressen og på de sociale medier formår vi at vise hvad vi kan og vise at vi er en klub. En klub 

som betyder meget for mange. Tænk blot tilbage på vores fantastiske jubilæumsår 2019, hvor vi 

markerede NB’s 50 års jubilæum med 10 store arrangementer og en flot bog.  

Vi har formået at flytte klubben sportsligt i en positiv retning og vi har gjort opmærksom på os selv 

ude på græssværen. Selv i svære tider, hvor der i vores område desværre bor færre og færre børn, 

har vi formået at fastholde hold i stort set alle årgange og formået at få en stor del af de nordalsiske 

børn aktiveret i NB. Her er plads til alle. Det er jeg stolt af, da jeg mener at fodbolden er verdens 

bedste legetøj og det sociale fællesskab, som man kan blive en del af via fodbolden er unikt.  

Det sammenlagt med at vi har hold i så mange rækker varmer mit NB-hjerte.  

På seniorplan har vi desuden formået at fastholde to herrer hold og oplevet adskillige flotte 

resultater, herunder flere oprykninger til serie 2 og i 2020 har vi igen få senior-kvinder fodbold i 

klubben. Desuden har vi drømt stort og derfor er det lykkes os hele tre gange at få besøg af selveste 

Liverpool til Liverpool fodboldskole i Nordborg i slutningen af sommerferien.  

Ved siden af fodbolden så er NB fortsat med at være en stor aktør også udenfor banen. Fest i By, 

Lotto og Julebal er alt sammen eksempler på arrangementer som er blevet løftet og blevet endnu 

bedre de seneste år. Tænk også gerne tilbage på, da Nordborg fik visit af en stor del syriske 

flygtninge, som NB også tog imod og dette engagement blev bemærket i Kulturministeriet, som 

indstillede NB til Kulturministeriets idrætspris. Det vidner om mangfoldigheden i klubben og om at 

NB tager ansvar for og støtter op om lokalområdet.  

Det at NB formår både at være en fodboldklub og en forening som tager sig af og ansvar for 

lokalområdet gør mig stolt.  



Når jeg så alligevel vælger ikke at genopstille, så er det fordi jeg føler at jeg har opnået 

”hovedpunkterne” i det jeg gerne ville som formand og derfor synes jeg ikke længere at jeg skal 

sidde ”for bordenden”. Desuden stiller jeg op som byrådskandidat ved det kommende 

kommunalvalg i 2021. Det bliver et stort arbejde og en proces som er i gang og hvor alle stemmer 

kommer til at tælle og hvor en vis portion held også må spille ind. –men min tankegang og mit 

arbejde vil ikke være meget anderledes end mit arbejde i NB. Jeg tror på fællesskab, synlighed og 

mod, hvor vi på Nordals (ligesom i NB) skal vise hvad vi kan og hvad vi kan tilbyde og vi skal 

turde drømme stort. Det vil jeg gerne arbejde for.  

Jeg slipper dog ikke NB helt og stiller op som menigt bestyrelsesmedlem ved generalforsamlingen 

og fortsætter som træner for ”fodbold for små fødder”/ U6 holdet.  

Ovenstående beslutning meddelte jeg bestyrelsen i juni 2020 og siden har bestyrelsen således 

arbejdet med en ny konstellation, som også indeholder en ny seniorformand som skal vælges ved 

den kommende generalforsamling, samt en rokade i ungdomsudvalget, hvor ungdomsformanden 

ønsker at træde tilbage. Det lyder umiddelbart som en voldsom udskiftning, men jeg er nu helt rolig 

ved bestyrelsens forslag og udspil. 

Bestyrelsen foreslår Frank Andersen som ny formand.  

 

Jeg ser tilbage på et meget specielt NB-år 2020 og vil afslutningsvis takke alle i og omkring NB for 

indsatsen gennem året.  

 

Til slut vil jeg også gerne takke alle for de 8 ½ års formandskab I lod mig have, tusind tak!  

 

 13.08.2021 
Jesper Larsen 

Formand Nord-Als Boldklub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


