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2018 blev et år, hvor der blev sået mange frø. Nu skal vi alle høste og glædes
Det er i år min kun 2. beretning. Jeg skal gøre den kortere end sidste år, der var fyldt
mere drømme og visioner. Jeg kan så samtidig også fortælle at det samtidig er min
2. sidste beretning som formand i Nibe Boldklub.
Hvis man er ihærdig nok lykkes tingene som regel også. Mange sponsorer skal
besøges flere gange og der skal mange samtaler og drikkes mange kopper kaffe.
Men det belønner sig som regel også.
Sådan har processen med et finde nye og flere til Bestyrelse og udvalg også været.
Jeg tror godt de fleste kunne se Bestyrelses lidt desperate råb om hjælp. Og i 11’
time ser det også ud til at være lykkes. Folk vil os det jo det bedste. Og tillader ens
tid, så er der masser af hænder derude. 7-8 stykker har budt ind, hvilket jeg aldrig
troede muligt og er dybt taknemmelig. Jeg er sikker på, at efter de formelle valg er
på plads om lidt, så kan vi sætte os samme om bordet og glæde os over, at Nibe
Boldklub går en lys fremtid i møde.
Det skal være sjovt og givende at sidde i bestyrelser og i udvalg. Vi er alle frivillige og
hvem gider sidde og mundhugges eller direkte uenige. Vi skal kunne diskutere til
vores fælles bedste og forskelligheden gør, at vi altid når de gode resultater. Jeg er
ikke sikker på, at det altid er lige godt, at der sidder 5 tidligere gamle fodboldspillere
og driver fodboldklub, men en blanding af unge og gamle, af mænd og kvinder, af
udviklere og af driftere osv. Forskellighed gør stærk.
At dele afgrænsede opgaver ud på flere skuldre, mener jeg er vejen frem. På
skuldre, der kan bære af lyst. Se bare Christian Hansen, der som styrer vores
kontingentopgaver hjemmefra. Det er guld værd og et eksempel på, at var den hos
et bestyrelsesmedlem, så havde han eller hun nok på sine skuldre. Helle Boddington
er et andet godt eksempel. Hun stopper i Bestyrelsen, men vil rigtig gerne fortsat
hjælpe klubben. Helle vil fremover stå for børneattesterne i klubben.
Sådan kunne der være flere små afgrænsende opgaver, som vil kunne gøre en
kæmpe stor hjælp. Koordinering af juletræssalget, finde frivillige til salg af
fyrværkeri, koordinering af bemandingen i cafeteriet bare for at nævne et par andre.
Vi er jer alle dybt taknemmelige for jeres frivillige kæmpe hjælp. Så sidder du nu der
eller kender en, der nok kunne give lidt timer til klubben, så vil man blive taget imod
med kyshånd.
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Et andet eksempel på frivilligheden er det som man på festivalen kalder
tirsdagsholdet. En flok mænd på +60, der kommer på festivalen én gang ugentligt.
De hygger mens de laver smedearbejde, træarbejde og meget andet. En kæmpe
hjælp. Sådan et hold kunne vi også bruge. Fx har vi en kunstgræsbane, der kræver sit
arbejde. Den skal passes af os selv. Og kan vi ikke finde et hold frivillige er der
betaling ved kasse 1.
Jeg vil gerne rose min Bestyrelse for fortrinligt samarbejde og rose alle frivillige
udvalgsmedlemmer, trænere og ledere for deres frivillighed og lån af deres tid. TAK!
Jeg synes helt bestemt, at det er spændende og udfordrende at sidde i en
Bestyrelse, så det kan jeg på det kraftigste kun anbefale at sige ja tak til. Tiden man
vil bruge, bestemmer man helt selv. Man byder ind med det man kan, og så kan man
ikke forlange mere. Jeg og klubben har fået mange roser for de initiativer, vi
forsøger at sætte i værk. Kunstgræsbane, hvor vi har skaffet 3,5 mill kr. og
Aktivitetsbane til godt 400.000 kr. er et par gode eksempler på det. Mini-Banden er
blevet en kæmpe succes, som kommer klubben til gode hvis man også tager det
lange udsyn på. Der er selvfølgelig også ting, der ikke helt går så godt. Fx e-sporten
og fitness for kvinder. Det skyldes nu ikke projektet som sådan, men mangel på den
frivillige tovholder.
Lounge på terrassen er et igangværende projekt, der handler om at skabe mere
hygge og nye indtægter. Floorball kunne være interessant, men som med e-sporten,
så mangler der en tovholder. Et samarbejde med kommunen om at lave noget for og
sammen med en gruppe af borgere, vi måske kalder de ensomme. Udbygning af
klubhuset med flere omklædningsfaciliteter, wellness, kontorer ligger også højt i
mine drømme. Dem må andre så arbejde videre med.
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Som de fleste nok har bemærket fylder NB 100 år i år. Og meget kommer til at ske.
Langt flere ting, aktiviteter og events har ligget klar på en lang liste, men
efterhånden som 2019 nærmede sig, blev der skåret af og til, så vi nu nærmer os
den kraftfulde fond med masser af smag. Jubilæumsåret har stået for en klar
lysende stjerne for mig i nok de seneste 5 år. Mange tanker og idéer er vendt og
drejet. Ikke alle har været enige og er det stadig ikke med nogle af de aktiviteter, der
trods alt kommer til at ske i år. Jeg synes et 100 års jubilæum et flot og stort. Noget
vi kan være stolte af. Og sende en sød taknemmelig tanke til Kaj Seidler, Søren
Larsen, Christian Iversen og Niels Christensen, der satte sig ned som den første
bestyrelse. Uden dem sad vi ikke her – i år, for fodboldklub ville der såmænd nok
være kommet på et andet tidspunkt.
Vi har en lille styregruppe, der i 2018 har arbejdet på og skåret til, så vi nu kan
begynde at gå i detaljen omkring de enkelte arrangementer. Det første som mange
af jer deltog i, var vores indendørs stævne den første weekend i januar. Egentligt var
det tiltænkt som en lagkageturnering med lagkage og sodavand. Akkurat som vi fik
det dengang tilbage i 70’erne. Men dengang var der knap så mange spillere og der
var 5 bagere i byen, der kunne sponsorere lækre lagkager til os børn. Men jeg synes
nu at vores stævne gik godt og vi har høstet mange roser for arrangementet og
specielt det at vi spillede på tværs af årgange var vældig fint. Nu venter der os en
weekend omkring den 13.-14. og 15. juni, hvor vi for alvor skal feste. Vi får brug for
alle frivillige hænder, når vi den 14. juni får besøg af oldboyslandsholdet, der skal
spille mod en flok oldboys fra AaBs Danmarksmestre fra 1995 og 1999. Som forkamp
skal vores daværende Jyllandsseriehold fra 2005 spille mod rivalerne fra Støvring.
For os, der har arbejdet med den 14. juni har det været vigtigt, at fokusere på,
hvordan vi kan gøre dagen mest attraktiv for publikum og derved kunne generere
noget økonomi, der skal til for at fejre et jubilæumsår. Den 14. juni vil der efter
kampene blive dans og musik i et stort telt på plænen her nedenfor. Det bliver
”festen” for klubben og for byen. Dagen efter vil vi lave sommerfest – og
oprykningsfest for klubbens seniorer og dem der ikke kunne være med den 14. juni.
Hvis der allerede nu sidder et par stykker, der gerne vil byde ind med hjælp til
arrangere denne fest, så sig endelig til.
Skolefodboldturnering med deltagelse af 8 skoler med over 300 børn den 13. 6,
Store kampdag den 15. juni, Jubilæumsreception den 19. juli med deltagelse af bla.
Jørn Sørensen, Frits Alstrøm, Sepp Piontek og de få nulevende spillere fra OL holdet i
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1960 vil også komme forbi Nibe den dag. Vores udmærkede NB-øl og vores
jubilæumsbog vil jeg også gerne nævne her som tiltag.
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Jeg har stukket lidt til det økonomiske og desværre kommer vi ud af 2018 med et
underskud på knap 90.000 kr. Det er selvfølgelig trist og meget ærgerligt, men et
faktum. Er det nu også fordi jeg/vi har ødslet pengene væk på mærkelige
mælkesodavand, projekter og fester for at klappe hinanden på ryggen? Nej, det er
det helt bestemt ikke. Jeg vil under regnskabet komme nærmere ind på de enkelte
tal og konsekvenser af samme.
Nu er det ikke verdens undergang, at der en gang imellem kommer røde tal på
bundlinjen. Bare de bliver opvejet af de sorte. Og det har de igennem årene været
godt og vel. Måske kan det til tider været godt nok med et mindre underskud. Det
giver et wake-up call og man er nødt til at skærpe og vel også rykke sammen i
bussen og løfte lidt mere i flok.
Vi har igennem nogle år været begunstiget af nogle gode penge fra
spilleautomaterne. De er blevet brugt til at holde kontingentet nede og i øvrigt
været med til at fastholde vores spillere, bl.a. ved hjælp af tilskud til udlandsture.
Disse penge har vi desværre ikke mere.
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Jeg indrømmer desværre gerne, at jeg ikke har kunnet overskue at følge med i alle
kampe for alle 40 hold vi har i klubben. Jeg ville ønske, at jeg havde haft mere tid til
det og ville gerne have set langt flere kampe og træninger end jeg faktisk har gjort.
Det er vel et spørgsmål om prioriteringer som alt andet i livet. Jeg ved dog at serie 1
herrer blev nummer 2. 2. holdet blev i serie 4 med nød og næppe og vores serie 1
damer desværre måtte ned i serie 2. Til gengæld har vi nu for første gang 2
dameseniorhold, hvilket er helt vildt flot. Mht. herrerne håber jeg igen i år, at der er
flere, der kommer til træning. Vores ambitioner er 2 senioroprykninger den 15. juni.
Det kunne være fedt.
Vi skal måske også en tur i Parken, hvor vores U16/17 drenge skal spille finale i
Ekstra Bladets skoleturnering. Well nu skal de først vinde kvartfinalen, men alene at
komme dertil synes jeg er mega flot.
Vi har hold i de bedste ligaer, men for mig er det ikke vigtigt om man spiller i liga 1
eller 5. For mig er det vigtige med glade børn end forældre, der stræber efter
superligaen.
Vi er altid presset på trænerfronten. Med over 40 hold kræver det mange trænere.
Nogle mere frivillige end andre. Selv med mange hold er vi presset på nogle årgange
med at stille hold. Når man lægger disse to faktuelle elementer sammen, så kan man
godt blive fristet til at slå årgange sammen og tænke tilbage på dengang man altid
havde to årgange sammen og spillede miniput, drenge, junior og ynglinge. Personligt
ser jeg gerne vi mere bevæger os over i 2 årgange slået sammen, hvis det giver merværdi og mening fremfor at stå med to haltende årgange. I øjeblikket er strukturen
skruet sammen efter hvordan vi tækkes eliteklubberne bedst muligt. Jeg synes dog
at de glemmer, hvorfra ”deres” spillere stammer fra.
Tak for ordet.

