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Formandens beretning 2018 

Det var jo slet ikke meningen jeg skulle stå her i dag. På sidste års generalforsamling 
blev Kristen Langkjær genvalgt til formand, men pga. stort arbejdspres valgte han des-
værre allerede efter 3 uger at trække stikket. Dette måtte vi selvfølgelig acceptere, 
men spørgsmålet var nu om vi skule indkalde til en ekstraordinær generalforsamling 
eller vælge at konstituere næstformanden som formanden. Bestyrelsen enedes om 
det sidste. Så derfor står jeg her i dag. 

Det er derfor også min første beretning som formand og jeg brugt nogen tid på at 
finde ud af hvordan sådan en skulle lyde. 

Jeg vil selvfølgelig lave et resumé over året der er gået i klubben og tale lidt om for-
ventningerne til 2018. Og endelig vil jeg orientere om status på vores 100 års jubilæ-
umsår i 2019. 

Trods det lidt kaotiske indgang, fandt bestyrelsen hurtigt sine fødder igen. Jeg vil 
gerne takke mine 3 dygtige arbejdsomme kollegaer i bestyrelsen. Uden jer var kort-
huset for længst være faldet sammen. At drive en fodboldklub er ikke altid en dans 
på roser og we do as last year. Ja sådan gør nogle det måske, men set med mine briller 
er det ikke særligt udfordrende for nogen og jeg er bange for, at er man først gået i 
stampe, begynder klubben at smuldre for mennesker og glæde. En klub i stagnation 
har svært ved at tiltrække nye spillere og det er svært at finde de økonomiske midler 
der skal til for at drive det. 

Så derfor sætter vi en masse ting i værk. Nogle ting lykkes. Andre må tilbage til arkivet 
eller tegnebrættet for at re-tegnes eller modnes. I tre skal have en stor tak for at ville 
være med og støtte mig og kærligt pille mig ned, hvis jeg bliver lidt for visionær og 
fødderne begynder at slippe fodfæstet. 

Også en stor tak til B&U som knokler for at give vores børn og unge i klubben de bed-
ste oplevelser på og udenfor banen. Også her, kan det være hårdt frivilligt arbejde. 
Det har Maria desværre måtte sande og har brug for et velfortjent pusterum efter 10 
år i B&U. Maria, jeg vil gerne sige dig tusind tak for dit engagement og deltagelse og 
bidrag til klubben igennem mange år. Du har om nogen været en af dem, jeg har spar-
ret allermest med, om stort og småt. Hvem skal dog ta’ over? Jeg vil gerne med denne 
buket sige dig tusind tak for din frivillige hjælp. Nu får du et velfortjent pusterum og 
jeg håber du kommer tilbage med fornyet kraft om et par år. Og jeg ved jo, du stadig 
hjælper til – dog i lidt mindre målestok i kulissen, så helt slipper vi ikke hinanden. Tak. 



[2] 
 

Og stor tak til Susanne, der trådte til for 2 år siden, og nu har sagt ja tak til at træne 
u18 pigerne.  

Tak til resten af B&U – nu må vi på jagt efter en eller flere, der vil være med til at 
præge rammerne for børnene. Godt nok er B&U bestyrelsen fuldtallig på 5, men vi 
kan altid bruge et hoved eller to mere. 

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at sige tak til vores inspektør Michael – man-
den med de mange kasketter. Inspektør, kampfordeler, træner, rengøringshjælp, trø-
jevasker o.m.a. Også stor tak til din tro væbner MøllerVind, der uge efter uge kridter 
vores baner og hjælper med alle mulige og umulige praktiske opgaver inde og ude. 
Og sammen med Ove Gade, Peter Gade og Ole Christensen udgør I en nerve i klubben, 
mange måtte ønske sig. Tak til jer alle. 

Hvis jeg lige skal nævne økonomien her i beretningen med ét ord, så må det være 
ordet SUND. Vi har en rigtig god økonomi, som også vil fremgå senere. Vi har igennem 
3 år været heldige at modtage et højt støttebeløb fra Danske Spil. Dette falder des-
værre bort fra 2018. Vi har været privilegerede af en dygtig hånd af festivalens le-
delse, der har genereret fine overskud de senere år. Og endelig har vi været dygtige 
til at have en rigtig stor flok sponsorer der vil os det godt.  

Det har betydet roligt kontingent, refusioner, tilskud til udlandsture og stævner, vi har 
flot næsten nyt tøj til alle vores 40 hold, vi har gode bolde – kan altid bruge flere, har 
et dejligt lyst imødekommende klubhus.  

I 2018 og 2019 er den økonomiske fokus på vores jubilæumsår og vores kunstgræs-
bane. Jubilæumsåret er vi sikker på kommer, men kunstgræsbanen kræver næsten 1 
million ekstra i støttekroner, som vi skal have fundet her i 2018. Vi arbejder hårdt på 
såvel jubilæum, hvor der kommer mange aktiviteter ud over hele året og slutter af 
med en stor fest til oktober 2019. Tak til alle jer, der allerede bidrager flot til jubilæ-
umsaktiviteterne og vores jubilæumsbog, der efter planen skal udkomme i november 
2019. 

På det sportslige plan vil jeg her nævne 2. holdets oprykning, der skete en mørk efter-
årsdag i allersidste kamp i allersidste sekunder – ja faktisk inde i dommerens 3 minut-
ters overtid. Dameseniors flotte oprykning til serie 1 skal bestemt også nævnes. Og 1. 
holdets redning på sidste spillerunde med en stensikker sejr over næste konkurrenter 
Ulbjerg, der så trak det korteste strå. Og mange flotte resultater i ungdomsafdelingen, 
hvor vi har hold i de allerbedste rækker. Sidst men ikke mindst er jeg rigtig glad for vi 
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igen har U19 fodbold i klubben. Ikke alle er lige tilfredse, men med de iver og begej-
string de drenge har, så skal der nok blive plads til både senior og u19 bold. Og så 
synes jeg det er rigtig flot af dem, at de selv har været ude for at finde over 30.000 kr. 
til deres tur til Spanien og til spillerdragt og træningsdragt. Respekt for det. 

Hvem er jeres nye formand så og hvad vil han? 

Ja det er der sikkert mange meninger om. Men jeg kan da fortælle, hvad jeg gerne vil 
fremstå som. Nemlig ærlig, dedikeret, opmærksom, loyal, arbejdsom, initiativrig, lyt-
tende, samlende, respekteret og med et stort NB hjerte. Netop det med hjertet peger 
i den retning jeg gerne vil med klubben. I er og alle i og omkring klubben skal vide, at 
de er en del af et stort sammenhold og fællesskab.  

I 50’erne var det ikke ualmindeligt, at der var over 1000 tilskuere til vores hjemme-
kampe og dengang var Nibe dårligt større end de 1000 borgere. Da man indviede det 
gamle stadion i 1945 gik der en optog med over 1000 gennem Nibes gader for at fejre 
en grøn græsplæne med 2 fodboldbaner, en løbebane på 400 meter, en springbane, 
en kricketbane og en mindre skøjtebane. Pris 120.000 kr., hvilet nogenlunde er det vi 
omsætter for i vores cafeteria. I dag kan vi på en god dag samle et halvt hundrede til 
en førsteholdskamp. Jeg ved tiden er en anden, men ser man i Brøndby, i de tyske og 
engelske klubber, så er tiden altså den samme der, men deres fanskarer må mange 
danske klubber misunde dem. Selv i AaB. Hvorfor ser man aldrig tilskuere på lægterne 
i de grønne trøjer, der støtter deres hold i stedet for at håne dem, hvis man slår en 
skævert. Hvorfor ser man flere børn i Barcelona og Real Madrid tøj til træning eller i 
bybilledet end i deres grønne NB-trøje.  

Ser man andre serieklubber i udkantsdanmark, så er det ikke ualmindeligt, at der kan 
være 2-3-400 tilskuere til drabelige naboopgør. Det giver mulighed for fest, aktiviteter 
og anden gøgl. Vi tør dårligt åbne et fadølsanker i frygt for at smide det meste ud. 
Men det kræver en fælles jætteindsats og nogle friske folk, der gider drive det i gang. 
Hvorfor kan vi ikke det i Nibe? 

En af mine kæp-heste er klubbens DNA. Altså klubbens værdier og alt det klubben er 
der for og det den står for. Jeg kunne godt tænke mig, at den stod for et godt sted at 
være uanset køn og alder. Der skal være lyst, venligt og sjovt. Der skal være andre 
muligheder end bare at spille fodbold, som vi godt kan blive enige om er vores motor 
og hjerte. Man skal komme i klubben for at lære, udvikle sig, få nye venner.  
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Noget af det vi arbejder allermest med i bestyrelsen og i børne- og ungeudvalget er 
rekruttering og fastholdelse af spillere. Vi forsøger at spille på mange heste – søheste 
om man vil, for vi har sat mange af dem i søen i håb og forventning om, at medlems-
tallet begynder at stige igen. Et mål kunne godt være 3 seniorhold på herresiden og 
et A- og B-hold på alle ungdomsårgange, hvilket i runde tal give 600. I dag er vi 559 – 
en fremgang, hvilket er ret flot, men der skal kæmpes en kamp på alle fronter akkurat 
som når drengene spiller CS:GO. Mini-Banden, e-sport, Skoleprojektet ”Kroppen, Ho-
vedet og Foreningen”, Vores egen Fodboldskole er alle tiltag for rekrutteringer. Og 
fastholdelser.  

Kunstgræsbane, godt materiel, nyt spillertøj, udlandsrejser etc. er eksempler på fast-
holdelse. Men det er en hård kamp og der kommer ikke bare nye spillere fordi vi 
drømmer om det. Spillere kommer primært fordi de har hørt vi har det sjovt og deres 
kammerater spiller. Fodbold Fitness for kvinder er et tiltag, for at skabe en fællesak-
tivitet og supplement for de kvinder, der rigtig gerne vil det sjove fællesskab. Mit næ-
ste ønske er at der blev etableret en afdeling for herrer også, der måske aldrig har 
spillet fodbold før, men fordi de har hørt at det skulle være både sundt og sjovt. Og 
så lurer floorball lige om hjørnet. ALT SAMMEN for at skabe en hel klub. En hel klub 
med fokus på fællesskab, sjov og hygge. 

Og så må vi endelig ikke glemme vores samarbejde med Ældresagen, der hygger sig 
med dart, herreværelset som vi gerne vil have tilbage og Posten der mødes over en 
kop kaffe. Disse aktiviteter synes jeg vi hele tiden skal udvikle på og tilbyde nibenit-
terne. 

Som mangeårigt bestyrelsesmedlem og nu et år som formand ved jeg hvor svært det 
er at favne alt og gøre alle glade. Det ene dag har man en forældre, der til en børne-
fodboldkamp smider sig ned på alle fire og hamrer hænderne ned i det våde græs i 
stor ærgrelse – bare fordi sønnen og ikke mindst trænere ikke lige gjorde det, han på 
det nærmeste forlangte. ”Træneren må ud ellers rejser jeg med mit barn til andre 
stadions hvor græsset er grønnere og solen altid skinner” fortalte han mig i telefonen 
flere gange. Eller faderen til en seniorpige, der til lige så stor frustration mente, at det 
var klubbens skyld, at der ikke var spillere nok. Ugen efter en god debat om hvorvidt 
det er godt eller skidt med samarbejder og talenttræninger med meninger for og 
imod. Fra tid til anden dukker debatterne op om vi er en pigeklub eller en drengeklub. 
Eller en e-sports klub. Eller en babyklub. Meningerne og holdningerne er mange. Hel-
digvis.  
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Men jeg mener samtidig, at man skal passe bedre på sine frivillige. Hvem gider bruge 
sin fritid på at gøre alt hvad man kan for at støtte og glæde andre, drive en forening 
så godt som man nu kan og være økonomisk ansvarlig overfor næsten 600 medlem-
mer og 100 sponsorer, hvis der er alt for mange, der i øvrigt uden at bidrage, kun 
brokker sig og kræver.  

SÅDAN er det heldigvis ikke i NB. Der SKAL være plads til gode debatter og meninger 
skal udveksles. Uanset hvem der ”vinder” debatten, må man respektere og være loyal 
overfor beslutningen, uden man skal trues med udmeldelse af ens barn eller trækken 
sig fra en post i klubben. Sådan skal det være inde på banen. Sådan skal det være 
udenfor banen.  

For de grønne ørne vil sejre gennem fælles-
skab og sammenhold. Husk det. 

Tak for ordet. 

 


