Nord-Als Boldklub 2021
Formandens beretning til generalforsamlingen d. 18. marts 2022
Det er ikke mere end godt et halvt år siden, vi sidst holdt generalforsamling. Ved den lejlighed
sagde formanden bl.a., at ”2020 går over i verdenshistorien, Danmarkshistorien og naturligvis også
i Nord-Als Boldklubs historie.” Man kan roligt tage 2021 med i den fortælling, for vi er kun lige
kommet ud af den pandemi, som har forstyrret det meste af verden de sidste to år. Det ser det i hvert
fald ud til, og forhåbentlig bliver det også sådan. Dagens coronatal står ikke længere øverst på
mediernes spisesedler, de er på få uger næsten helt forsvundet. Derfor tror jeg, at vi i dag kan se
tilbage og mere endeligt vurdere, hvad Covid19 har betydet og måske også, hvad det kommer til at
betyde for os som klub. Det vil denne beretning selvfølgelig bære præg af.
I ugerne op til den sidste fredag i januar måned, hvor vores vedtægter foreskriver, at
generalforsamlingen skal afholdes, var smittetallene tårnhøje, og derfor valgte vi i bestyrelsen
ligesom i 2021 at udskyde den til et tidspunkt, hvor det så bedre ud. Det er jeg glad for, for jeg tror
ikke, at alle jer, der er kommet i dag, ville være kommet i januar, selv om det i sidste ende faktisk
ville have været muligt at gennemføre. Jeg tror til gengæld heller ikke, at vi kommer til at udskyde
igen, men det kan jo være, at vi har fået smag for at holde generalforsamlingen på et andet
tidspunkt, og så kræver det blot en ændring i vores efterhånden lidt støvede vedtægter. Og dem tror
jeg alligevel, vi kommer til at modernisere i 2022.
Nye formænd
Der er én ting, som corona ikke har haft indflydelse på, og det er måske i virkeligheden den mest
markante ændring i vores fodboldklub i 2021: Ved generalforsamlingen i august fik vi tre nye
formænd. Beth Jensen blev ungdomsformand, Thom Jørgensen blev seniorformand, og jeg selv
blev formand.
For at tage det sidste først: Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige hele NB tak for den første tid.
Tak for jeres imødekommenhed og venlighed, og tak fordi I har fået mig til at føle, at det her kan
jeg godt klare. Specielt vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen, som trods alt stadig består af folk, der
har været med i en årrække. I har været fantastiske til at hjælpe mig, og når der har været noget,
som jeg ikke har vidst eller misforstået, ja så har ingen rystet på hovedet af det, men tværtimod bare
hjulpet mig til at forstå det. Det gælder specielt i forhold til mange af de aktiviteter, som ikke er af
sportslig karakter, men som alligevel har stor betydning for, at vi kan drive klubben på den måde, vi
gør.

At Beth blev valgt til ungdomsformand, eller rettere sagt sagde ja til opgaven, er en gave til
klubben. For det første fordi Beth er god til børn og har en grundlæggende forståelse af, hvad der
betyder noget for små og store piger og drenge. Dernæst fordi hun har en stor kontaktflade i
lokalområdet. Beth kender alle i Nordborg og omegn, også de forældre, der sender deres børn hen i
fodboldklubben. For det tredje fordi Beth får tingene til at ske og ikke er bange for selv at gøre en
stor del af arbejdet. Det har vi set gennem flere år, hvor hun har arrangeret skolestævne i indendørs
fodbold, NB-dag og Pigeraketten. Og endelig og ikke mindst fordi hun er god til at engagere andre,
specielt unge mennesker, som i forvejen er en del af klubben som fodboldspillere, men som kunne
vokse med et lidt større ansvar som f.eks. hjælpetrænere på et af vores ungdomshold. Det har Beth
blik for, og hun har allerede fået gang i mere end en håndfuld unge mennesker. Unge mennesker,
som ungdomsspillerne ser op til som rollemodeller og kompetente fodboldfaglige personer, og som
er med til at rekruttere og fastholde medlemmer i ungdomsafdelingen. Og unge mennesker, der
udvikler sig og selv får en dybere forståelse af, hvad det vil sige at være en del af foreningslivet og
af NB.
Thom var et lige så åbenlyst valg som formand for seniorafdelingen. Thom har i mange år været en
del af vores 1. hold, og i den sammenhæng er det ikke kun hans spillemæssige kvaliteter, der er
blevet lagt mærke til. Også hans evne til at være en naturlig leder på og uden for banen har
aftvunget respekt, og det virker derfor uproblematisk, at Thom både er spiller, holdkammerat og
afdelingsformand. Og så ved alle, at Thom – ligesom Beth – får ting til at ske i NB. Det gør han
også i seniorafdelingen, hvor han står for alt fra en opsang til de unge mennesker, når trænerne
fortæller, at mødestabiliteten er utilfredsstillende, til at arrangere bus, bowling og fest til den lyse
morgen, når der er en anledning til det, som da vi spillede oprykningskamp i efteråret. Thom pakker
ikke tingene ind, han siger dem, som han ser dem. Det er nemt at forholde sig til, og der er altid
garanti for handling bag ordene, og det er der brug for, hvis der skal være andet at komme efter end
fodbold for vores seniorspillere. Og det har Thom fra starten betragtet som en selvfølgelighed.

Sportsligt
Sportsligt set blev Nord-Als Boldklub kun i begrænset grad ramt af coronaen i 2021. Kampe og
træninger blev ganske vist aflyst på grund af coronaudbrud undervejs, men bortset fra
indendørssæsonen 2020/21, som blev aflyst, kunne vi som udendørssport i al væsentlighed
gennemføre vores aktiviteter. Jeg vil fremhæve tre ting, som, jeg mener, sportsligt set var
væsentlige for klubben i 2021:


Vores seniorherre 1. hold havde efter en nedrykning fra serie 2 i efteråret 2020 en svær
forårssæson 2021 med en meget kort opstart – igen på grund af corona – som resulterede
yderligere nedrykning til serie 4. Det lyder som starten på en dårlig historie, men det er det
ikke. For efterårssæsonen i serie 4 blev flot. Efter et par dårlige kampe i starten vandt vi i en
lang periode stort set alt, og i sidste ende var det kun os, der kunne bide skeer med
Sønderborg Fremad, der med et nyt ungt hold rykkede op. Vi spillede oprykningskamp mod
BNS, hvor vi desværre tabte 2-1 på et mål i de sidste minutter efter en kamp, som vi i lange
perioder dominerede. Det gav optimisme og tro på et godt 2022. Den optimisme er der
stadig efter en overbevisende optakt til forårssæsonen 2022. Jeg tør godt love, at I har noget
at glæde jer til! Min optimismen skyldes også, at Kim Hansen blev træner for 1. holdet d. 1.
januar 2021. Udover at være en dygtig træner, har Kim en fantastisk relation til de unge
mennesker, og det kan man tydeligt mærke på lysten og engagementet til træning.



Vores U17-hold, som i en lang periode har været vores eneste 11-mandshold i
ungdomsrækkerne, måtte trække sig. Det lyder som starten på endnu en dårlig historie,
specielt efter at holdet i en række sæsoner var rykket op og stod til at skulle spille i Liga 3 i
samme række som FC Sønderborg. Men vi havde længe haft en plan om, at få spillerne
tidligt over i seniorafdelingen, fordi vi kunne se, at det ville komme til at knibe, når flere
skulle på efterskole, men også fordi, de var dygtige. Det lykkedes. I dag er de alle rykket op,
og de to eneste, som ikke er fyldt 16 endnu, Mathias Christensen og Lasse Andersen, har
fået dispensation til at spille seniorfodbold nu som 15 ½ årige. Fire af U17-spillerne står
umiddelbart til at gå direkte ind på vores senior 1. hold, som går væsentlig styrket ind til
forårssæsonen 2022 med en målsætning om at rykke op. Det er alt sammen resultatet af et
arbejde, vi har startet for flere år siden, hvor Kim Hansen blev træner på U17-holdet –
dengang U15 – med henblik på at kunne følge spillerne op i seniorafdelingen, hvor han nu
er 1. holdstræner.



Vores U15-hold fik to unge trænere i efteråret: William og Valdemar Bundgaard. De har
hen over efteråret fået flere til komme til fodbold, bl.a. har de samlet nogle af de spillere op,
som jeg selv og Kim tabte i svinget, da niveauet blev for højt for dem på U17-holdet. De har
givet dem lysten tilbage på et hold med lidt yngre spillere, og det betyder, at vi her til
forårssæsonen igen får et 11-mandshold i ungdomsrækkerne. Det er godt gået.

Medlemstal
Ved indberetningen af medlemstal til DIF og DGI indberettede NB i 2021 et medlemstal på 308
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. Ved indberetningen i såvel 2019 som 2020 lå det tilsvarende til
på 290. Altså har vi haft en fremgang på 18 spillere hen over coronapandemien.
Det er flot, og det kan i al væsentlighed tilskrives, at vi har fået flere helt små spillere til at starte til
fodbold. Således har vi 22 spillere mere i aldersgruppen 0-6 år i 2021 end i 2020, og det dækker
ikke over en tilfældighed, men derimod over en målrettet indsats. Fem forældre med en årelang
tilknytning til NB startede i august 2020 et nyt hold op, som var målrettet drenge og piger helt ned
til 3 år. ”Fodbold for små fødder”, kaldte de det, og successen var fra starten stor. Ved NB’s
indberetningen til DIF og DGI i 2020 spillede 20 piger og drenge i aldersgruppen fodbold og i 2021
kom tallet helt op på 42. Derfor valgte vi i efteråret at indstille indsatsen til prisen årets initiativ ved
Fritidsfesten, som blev afholdt d. 5. november i Gråsten. Og vi løb af med sejren og de 5000 kr., der
fulgte med. Tak til de fem frivillige forældre, der står bag: Jesper Larsen, Jesper Smidemann, Rene
Schwab, Martin Lyshøj og Ronni Lund. Vores nu tidligere formand, Jesper Larsen, har dermed selv
medvirket til, at den negative forventning til medlemstallet, som han gav udtryk for på den seneste
generalforsamling, ikke blev til virkelighed. Han skrev i sin beretning følgende: ”Prognoserne viser,
… 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.”
Initiativer som ”Fodbold for små fødder” er noget af det, der skal til, for at vi også i fremtiden kan
bibeholde og måske øge vores medlemstal. Men initiativer gør det ikke alene. Det er først og
fremmest de rigtige mennesker, der skal til. Et mix af frivillige voksne, som er dygtige

fodboldtrænere – især til de lidt større børn og unge – og af unge mennesker, som de lidt mindre
børn kan se op til og se sig selv i. Det er det, Beth er godt i gang med at etablere i
ungdomsafdelingen.

DBU fodboldskole
Efter tre år med Liverpool fodboldskole måtte vi i 2021 aflyse på grund af for få solgte billetter,
sandsynligvis på grund af corona. En af de aktiviteter, som til gengæld slet ikke har været berørt af
corona, er DBU’s fodboldskole. Deltagerantallet har været en smule faldende over de senere år. Fra
2020 til 2021 var faldet på fire deltagere, idet 34 havde meldt sig til. Det antal vil vi rigtig gerne se
gå op her til sommer, så vi igen får tildelt trænere til at inddele børnene i tre aldersgrupper. I den
forbindelse har vi valgt at flytte fodboldskolen tilbage til uge 26, lige efter at skolebørnene får
sommerferie. Det betyder, at fodboldskolen i højere grad også kommer til at fungere som en uges
billig pasning før forældrene går på sommerferie. I de seneste år har den været placeret i uge 27,
hvor en del allerede er rejst på ferie.
Kevin Werner har i en årrække stået for fodboldskolen. Det har han gjort fremragende, men Kevin
har valgt at stoppe, nu hvor han bl.a. er blevet far. Tak til Kevin. Men fodboldskolen er i trygge
hænder, idet Kim Hansen, der sidste år var leder for trænerne på fodboldskolen, nu overtager det
overordnede ansvar.

Økonomi
Lad mig starte med at slå fast: Der er umiddelbart ingen grund til bekymring for NB’s økonomi, for
vi er velpolstrede. Lige nu har vi ca. 780.000 kr. på kistebunden, og det rækker til et stykke ind i
fremtiden, selv hvis det skulle gå samme vej, som de seneste to år, hvor vi sammenlagt har haft et
underskud på ca. 150.000 kr. 115.000 i 2020 og 35.000 i 2021. Men det forventer jeg ikke, det gør,
med mindre vi selv prioriterer i den retning ved at vælge at bruge flere penge, end vi får ind, f.eks. i
form af investeringer. Og når man tænker på, at vi har brugt 75.000 kr. på at renovere det klubhus,
vi nu sidder i, henover en periode, som har været økonomisk vanskelig, kan man roligt sige, at
vores egne prioriteringer stadig har været en af hovedårsagerne til, at det er gået, som det er.
2019 var økonomisk set et stort år. Det var vores jubilæumsår, hvor vi havde budgetteret med et
underskud på næsten 150.000 kr. Det endte som I måske kan huske med et overskud på 100.000 kr.
Det gjorde det primært, fordi vi tjente 100.000 kr. på et halbal, hvor vi havde budgetteret med et
underskud på 20.000 kr., og fordi vores lottofolk skaffede os en rekordstor indtægt på 200.000 kr.
Det er ikke svært at forstå, at det er gået anderledes i 2020 og 2021, når vi tænker på, at de to
aktiviteter har været lukket ned. Og vi kan også forklare, hvorfor det ikke er gået værre end det er.
For vi har været begunstigede af de kompensationer, vi har fået for tabte indtægter. Det skal vi være
taknemmelige for. Samtidig ved jeg, at vi ikke havde fået pengene, hvis vi ikke havde søgt dem.
Det har vi, og det skal vi takke vores bestyrelse og særligt vores kasserer for.
Jeg er glad for i aften at kunne sige, at vi også går imod lysere tider, når det gælder de aktiviteter,
som ikke har noget med fodbold at gøre, men som er så livsvigtige for, at vi kan drive den
fodboldklub, vi gør.
Vores største indtægtskilde, lotto, er på vej i den rigtige retning. Anders Ebsen har sendt mig
følgende status: ”NB's lottospil har været hårdt ramt af corona-restriktionerne, og efter en lang

pause kunne vi den 23. februar 2022 endelig starte op igen. Der har været et pænt fremmøde til de
første spil, og det virker som om, lottogæsterne er glade for, at vi er i gang. Der er lige nu over 250
medlemmer og med et gennemsnitligt fremmøde på ca. 135 personer, ser det fornuftigt ud.
Det er ikke kun spillerne der er vendt tilbage, også en lang række af klubbens hjælpere er klar.
Vi håber og tror, at lottospillet stadig har en fremtid og igen i år bliver en god indtægtskilde for
klubben.” Lotto budgetterer med et overskud på 110.000 kr. i 2022. Tak til alle jer, der om
onsdagen på så fornem vis bidrager til vores fodboldklub i aulaen i Udviklingshuset.
Halballet, som vi efter mange års fravær valgte igen at arrangere i anledning af vores jubilæumsår,
ser også ud til at kunne afvikles i 2022.
Fest i by, som også har været lukket ned i to år, og som har været tæt på helt at lukke, fordi de
forskellige tivolier, nærmest er forsvundet med corona, fik vi også reddet stumperne af. Der bliver
hyggeeftermiddag med Kandis for den ældre generation i hal 2 her i Nordals Idrætscenter lørdag i
bededagsferien, og senere samme dag fortsætter vi med damefrokost i hal 1. Det kan godt være, at
vi gerne ville have haft det anderledes, men jeg er rigtig godt tilfreds med, at vi fik sat
damefrokosten i gang igen, og så må vi se, hvad vi kan gøre fremadrettet. Tak til Fest i bykommitéen for at finde løsninger, selv når håndklædet næsten var kastet i ringen, og tak til jer i
bestyrelsen, der så ihærdigt skubbede på.
Til sidst vil jeg gerne give udtryk for, hvor glad jeg er for, at en af de ting, som koster penge, blev
til noget i 2021. Vi fik vores afslutningsfest, min første som formand, og som altid en fantastisk
oplevelse. Nordals Idrætscenter kom os til undsætning, da Nørherredhus var booket ud til anden
side. Det er vi glade for. 132 var tilmeldt på en aften, hvor vi kunne kåre Jesper Larsen til Årets
NB’er. Den pris har du fortjent, Jesper.
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