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Formandens beretning 

 

I 2019 fyldte vi 100 år. 2019 blev i høj grad præget af vores jubilæum med mange aktiviteter på og udenfor 

banen.  

 

Jubilæumsåret: 

Lad mig nævne i flæng; 

Indefodboldstævne med næste 300 spillere. Opvisningskamp i maj mellem de to kvindeligahold Fortuna 

Hjørring og FC Thy Piger.  Skolefodbold stævne i juni med et par hundrede skoleelever fra Nibe, Frejlev, 

Sønderholm, Skørbæk-Ejdrup, Vokslev, Sebber, Farstrup, Nørholm og Bislev. Tak til Nibe Avis, der var 

hovedsponsor på arrangementet. 

Dagen efter havde vi sat alle sejl til da oldboyslandsholdet spillede opvisningskamp mod AaB. Før den store 

kamp spillede vores JS-hold anno 2005 mod et kombineret Støvring/Aars-hold. Desværre ville vejrguderne 

os det ikke. Meget af dagen regnede det og hovedkampen blev da også udskudt pga. torden. Receptionen 

om eftermiddagen blev godt besøgt og vi fik mange dejlige lykønskninger og gaver. Tak til alle. Der blev 

udnævnt 3 nye æresmedlemmer i NB; Jørgen Pedersen, Ove Gade og Norbert. Den efterfølgende fest blev 

også lidt af en våd fuser. Havde håbet på større opbakning af medlemmerne og byen i øvrigt. Store 

Kampdag om lørdag blev igen en succes med over 70 kampe, masser af gæster. Bestemt en tradition, vi skal 

holde fast i og synes jeg udvikle videre. 

19. juli 2019 var så dagen hvor vi fyldte 100 år. Vi havde inviteret til reception af ”gamle” NB’ere. Det blev 

en fornøjelig dag i højt solskin. Vi havde besøg af Frits Ahlstrøm, der på vegne af DBU kunne udnævne vores 

Jørn Sørensen med optagelse i Hall of fame, fra sin deltagelse på OL sølvholdet i 1960. Jørn Sørensen blev 

også sammen med Finn Trikker udnævnt som æresmedlemmer i NB. 

Fodboldskolen i uge 28  

Jubilæumsbogen der havde været under research i 5 år og skrevet på i et år udkom i december. Det er 

blevet til en flot bog, der samler 100 års historie. Igen kunne man have håbet på større opbakning blandt 

medlemmerne. 

Kunstgræsbane, Aktivitets- og motorikbane samt Jutlander loungen blev indviet i jubilæumsdagene. Tak til 

alle der har bidraget til tilblivelsen af disse. Jeg synes at vores anlæg står utroligt flot og inspirerende. 

Endelig sluttede vores fantastiske jubilæumsår af med, at blive kåret til Årets Fodboldklub i Region 1 på 

DBUs årsmøde. Noget vi naturligvis er utroligt stolte over, for der er rigtig mange andre rigtig dygtige 

fodboldklubber med masser af frivillige, der hver eneste dag året rundt knokler for at gøre deres klub til 

verdens bedste klub. Akkurat som i Nibe Boldklub.  

 

 



 

Frivilligheden: 

Den 4. februar var jeg på festivalen for at få overrakt et flot diplom. Plus en stor pose penge. Festivalen er 

ikke ret meget uden 4700 frivilllige og boldklubben har i mange år levet godt af disse donationer og 

sponsorater.  

Uden de penge kunne vi ikke have så gode forhold i klubben med flot tøj til trænere og spillere. Lønne 

trænere. Ansætte inspektør, have kunstgræsbane, sende klubbens spillere til Holland, Norge, Ikast, betale 

dommerregninger, have varmt vand i bruserne etc. Hvis de penge forsvinder, hvad skal vi så starte med at 

fjerne? Det vil være træls, hvis vi kom dertil, ik’? 

En fodboldklub drives på samme vilkår som festivalen. Ved hjælp af frivillige. Uden frivillige til at hjælpe 

med at få penge i kassen til driften, er der kun ét andet sted pengene kan komme fra. Og det er 

medlemmerne selv. Hvorfor er det så svært at finde frivillige? Hvor mange af jer er frivillige i klubben?  

 

I Ry Boldklub har de tvunget samtlige medlemmer til at lægge frivillige timer i klubben. Vil de ikke de, så 

skal de bare ikke spille fodbold hos dem. Den vej er jeg bestemt ikke tilhænger af.  

Men det er spillere og forældre selv, der bestemmer, hvor niveauet af goodies skal ligge. Nogle tror de kan 

betale sig fra det. Nogle forældre tror at en fodboldklub er en fritidsordning, hvor de bare kan droppe deres 

barn af på p-pladsen for så at køre til fitness og passe deres eget ego. Til de forældre vil jeg gerne sige, at 

har de den opfattelse af hvordan frivillighed eller en fodboldklub skal drives på, ja så synes jeg du skulle ta’ 

dit barn med til fitness eller sætte hjem foran tv’et eller computeren.  

Når forældre er begyndt at tvivle på om det kan betale sig at sælge juletræer eller julekalender eller stå i 

kiosken, ja så mener jeg igen, at gør regning uden vært. Bevares ja så giver de enkelte dele måske ikke 

mange hundrede tusinde kroner, men samlet gør de en stor forskel for klubbens medlemmer og gæster. 

Nogle forældre mener at skal de sælge julekalendere, ja så må hele overskuddet selvfølgelig også tilgå 

deres eget barns hold. Jeg mener at det navlepilleri og egoistiske tilgang til at drive en klub er helt forfejlet.  

Vi løfter i flok og høster og nyder hinandens indsats uden skelen til hvem der bidrager mest til fælleskassen. 

Vi er simpelthen nødt til alle at bidrage, hvis vi ønsker de bedste forhold. Vi få Tordenskjolds soldater kan 

ikke løfte det alene. 

Vi er alle frivillige og uden os havde i ingen klub. Det synes jeg i skal tænke på, næste gang i bliver spurgt 

om i vil hjælpe et par timer. 

  



Mig-kulturen og det sociale fællesskab: 

Vi oplever oftere og oftere forældre, der stiller krav til os om hvordan vi skal sikre deres barn får det 

bedste. Vi skal skaffe bedre trænere til holdet, trænere sætter ikke mit barn på hold, mit barn skal spille 

med x hold etc. Det er meget tankevækkende, at forældre vil bestemme, men i øvrigt ikke byder sig til. Lad 

mig sige det ganske kort og kontant – Vi lægger ikke under for forældre eller spilleres krav og hvordan vi 

skal agere. Vi er altid klar på dialog for der er helt sikkert meget vi kan blive bedre til.  

 

Det sociale fællesskab ligger os meget på sinde. Vores motto er ”vi vil sejre gennem fællesskab og 

sammenhold” – og det mener vi! Det skal være sjovt, spændende og udfordrende at gå til fodbold. Det må 

aldrig blive en sur pligt, for nok spilles fodbolden med fødderne, men hvis ikke hovedet er med og fyldt med 

lys og glæde, så kan talentet være nok så stort. Derfor forsøger vi med fællesspisninger og arrangementer 

(vi har netop modtaget en stor donation fra Toms Guldbarre pulje), at skabe endnu større fællesskab i en 

tid, hvor det mest er en ”mig-kultur” vi lever i. Vi forsøger at trække i en anden retning ved målrettede 

tiltag. Via donationen vil vi via mad give mulighed for sund mad til spillere og forældre i en travl hverdag i 

klubhuset.  

  



Sportsligt: 

DBUs skolefodboldturnering drengene i foråret i semifinalen og i efteråret pigerne i den nordjyske finale. 

U14 piger skal spille med blandt de bedste i Jylland/Fyn. Serie 4 rykkede op. Serie 1 tabte et par 

unødvendige point og pludselig stod og skulle vinde for ikke at komme i nedrykningsspil. Damesenior flot 

nummer 2 efter et halvprofessionelt Viborg-hold. Første år med 2 dameseniorhold.  

Vi er presset på trænerposterne, når flere stopper og der er ikke så mange at ta’ af. Presset af forældre, der 

vil bestemme hvordan vi driver vores klub. Presset af spillere, der søger andre udfordringer. Presset af 

andre klubber, der godt kan se, at vi har flere talenter de kan bruge.  

Vi har efter flere års tiltag fået et sportsligt udvalg, der ja skal varetageklubbens og spillernes interesse 

omkring alt det sportslige. De tegner den sportslige grønne tråd og de ansætter trænere. 

Der vil i de kommende år blive sat mere fokus på børnene fra de yngste i Mine-Banden, der er 3 år. Mini-

Banden er en succes og en fødekilde til resten af klubbens hold. Det er i børneårgangene vi skal målrette 

vores indsats. Vi skal målrette og højne indsatsen og vi skal uddanne trænere og give dem værktøjer til at 

kunne give børnene den allerbedste træning og motivation til at blive hele fodboldspillere. Det er vigtigt, at 

få sået frø, der giver stærke rødder og kan stå fast, når det er surt og det ikke lige går som det skal med 

sejre og nederlag. 

Finn vil komme mere ind på udvalgets opgaver og sammensætning. 

  



Projekter i 2020: 

Vi er i fuld gang med projektet "når Fællesskabet gør ondt" hvor formålet er at give 4-8 børn i 4-6 klasses 

alderen en oplevelses af hvad det vil sige at være en del af et fællesskab og integrerer dem i klubben. Vi har 

fået doneret 40.000 kr. til projektet af Lionsklub Guldgåsen Nibe. Projektet implementeres i foråret 2020. 

2 nye projekter, der sættes i søen nu, som på hver deres måde handler om at vi som den største idrætsklub 

i Aalborg Kommunes vestlige del, er vores sociale ansvar bevidst.  

Det ene projekt handler primært om at få nye medlemmer i form af ”soccer-mums”, der skal træne 

samtidig med børnene i Mini-Banden og børn op til 8 år. Vi håber på min. 20 nye mødre, der får lyst til at 

stille stiletterne på sidelinjen og snøre træningssko i stedet.  

Det andet projekt vi sammen med DGI og Aalborg Kommune igangsætter nu, er motionsfodbold for mænd. 

Mænd, der uanset alder har lyst til at komme i bedre form for derved at få en sundere livsstil. Nogle har 

måske spillet fodbold i deres unge år, men der er selvfølgelig også plads til helt nye mænd, der for første 

gang snøre et par fodboldstøvler. De skal træne på lige fod med øvrige spillere, men uden 

konkurrencemomentet, for det skal primært være sjovt og skabe nye venskaber på tværs af aldre.  

 

I forbindelse med Frits Ahlstrøms besøg blev han så begejstret for Nibe og klubben og spurgte om vi ikke 

kunne tænke os at være en del af EM2020 i Danmark. Noget vi selvfølgelig straks sagde ja tak til. Danmark 

har kvalificeret sig, så nu glæder vi os til at byde velkommen til Legends Tour i Nibe i løbet af foråret 2020.  

 

  



Økonomi: 

Vi budgetterede med et pænt stort overskud, for vi havde et jubilæumsår, hvor det var umuligt at spå 

hvordan det skulle gå. Det gik faktisk ret godt og kun jubilæumsbogen står pt. som ikke helt finansieret 

endnu. Vi håber dog at i og medlemmerne får lyst til at købe bogen. 

Dommerregningerne og udgiften til DBU er eksploderet i år. Det havde vi ikke helt set komme for vi havde 

samme antal hold som de seneste par år. Hvis jeg skal være lidt skarp i min retorik, så synes jeg det er 

blevet dyrt – for dyrt i forhold til DBUs synlighed i klubben.  

Der er kommet flere udgifter til kunstgræsbanen i form af el. Vi havde desværre for lidt power i 

ledningerne. Det måtte vi udbedre og forøge. Det koster.  

Andet, der skal nævnes her? Der kommer også yderligere uddybninger under fremlæggelse af regnskabet 

senere. 

 

  



TAK: 

Tak til Bestyrelse og Børne- og ungeudvalget. Også en kæmpe tak til Franz og MøllerVind, Peter Gade, Ove 

Gade, Christian Hansen, Maria Sørensen, Helle Boddington og Dan Heinig. I gør en kæmpe indsats. Til sidst 

vil jeg gerne slutte af med; 

Pas godt på vores klub. Vi er ikke kun en klub for børn eller for unge eller senior. Vi er ikke kun en klub for 

drenge eller for piger. Vi er en klub for alle. Uanset talent.  

Tak for tiden i bestyrelsen og udvalg. Det er blevet til min. 25 år, så nu synes jeg det er på tide at holde en 

pause.  Det har været en fornøjelse og en spændende tid hvor jeg har mødt mange dejlige mennesker. Jeg 

stopper dog ikke helt i NB selvom teltpælene er flyttet til Aalborg. Jeg har lovet at hjælpe til med 

sponsorarbejdet en tid endnu og er tovholder på Legends i Nibe.  

Og tak til min familie, der har måtte trække med mig i lyst og nød – i medgang og modgang. Tak for jeres 

tålmodighed. 

 

Tak for denne gang. 


