
Bestyrelsesberetning ved generalforsamling torsdag den 26. februar 2015. 

I lighed med sidste år vil jeg aflægge bestyrelsens beretning efter flg. hovedpunkter. Indledningsvis vil jeg 
gerne sige at 2014 har været et rigtig godt år for NB. Vi har fået rigtig mange skibe sat i søen og de fleste af 
dem begynder at komme i havn med de ønskede resultater. 

 Aktiviteter: 

Økonomi: 

Projekter: 

Sportslige mål: 

Udfordringer: 

Organisation: 

Aktiviteter : 

Der er rigtig mange aktiviteter at berette om. 2014 har været et år hvor vi har forsat nogle af de skibe der 
blev sat i søen i 2013 så som: 

Juletræs salg – jeg mener vi nåede knap 200 træer en fremgang i forhold til det første år til trods for at der 
stor set blev solgt juletræer på alle gadehjørner i Nibe – flot og godt gået 

Fyrværkerisalg  er kommet for at blive, det er dejligt at se hvordan klub 50 har taget ejerskab omkring 
denne aktivitet og skaber et voksende overskud til klubben – tak for indsatsen. 

Julekalender – vi har efterhånden bygget en tradition op omkring salg af julekalendere og i år fordoblede vi 
antallet fra 1000 til 2.000 stk. Salget er gået rigtig fint med et flot økonomisk resultat 

Erhvervsklub – Deloitte har tilbudt at være tovholder og drivkraft bag vores nystartede erhvervsklub, som 
er for alle vores sponsorer – Der har været en række gode møder bl.a. fik vi mulighed for at høre et flot 
indlæg af jesper Jørgensen dedikeret fodboldøkonomi nørd 

Vi har et stærkt ønske om at dyrke de sociale relationer i klubben både på hold niveau 
og på tværs af årgangene. Som et led i denne strategi, bliver der gennemført en 
række aktiviteter. 

Landskampstur til parken med 50 glade mennesker – som venter på en gentagelse . 

Ebbe Sand var forbi og underholdt os. 

Intern oktoberfest hvor alle trænere og ledere var inviteret med påhæng – en 
kanonfest som gentages i 2015. 

I 2015 kommer der mange nye aktiviteter både for erhvervsklubben og klubbens 
øvrige medlemmer. 



Vi har lige afholdt wiskey/cognac smagning har lige været afholdt med 25 deltagere. 

Modeshow kommer i april måned – et arrangement, hvor vi forsøger at give vore 
sponsorer noget tilbage igen i form af omsætning fra de 75 deltagende kvinder. 

Tidligere landsholdsspiller og superliga træner Erik Rasmussen, kommer forbi i maj – 
jo der er rigtig meget at glæde sig over. Jeg talte forleden med en af vore nye 
trænere, som kommer fra en anden klub – han sagde det er rigtig dejligt at komme til 
en klub, hvor der foregår så mange aktiviteter, det giver en rigtig god klub følelse.  

Økonomi: 

Regnskabet viser et overskud i år – som vi kan være tilfredse med. Tilfredsheden skal bl.a. ses i lyset af, at vi 
i den grad har fået at mærke, at det er svært at køre et nyt it system ind – her tænker jeg på conventus til 
automatisk medlemsregistrering. Det har været en stor opgave, større end vi var klar over. Men det har 
haft den positive konsekvens, at vi har fået ryddet op i medlemskartoteket – men kostet rigtig mange 
kræfter og mange flere end nogen havde forventet. Men jeg er overbevist om, at vi nu er i bund og har det 
reelle antal medlemmer registreret og fremefter også vil have det. 

Vi har fået vores byggelån i Spard Nord omlagt i vores kassekredit således at dennes max er forhøjet med 
byggelånets restværdi. Konsekvensen er, at vi har sparet betydelige renteudgifter. Det er dejligt, at vi kan 
bruge disse penge på udvikling af klubben. 

Vi har indført årgangskonti så alle årgange. Nu har hvert hold deres egen konto hvor der bliver hensat 5% af 
kontingentet for hver betalende medlem plus de beløb, som de enkelte årgange optjener ved salg af 
juletræer, uddeling af reklamer eller hvad det nu kan være der kan tjenes penge på. Vi håber på at holdene 
forsat vil bruge en del af pengene på at spise sammen i klubhuset, så dette sociale fællespunkt ikke 
forsvinder. 

 Vores økonomi er generelt sund og da den er baseret på et stort medlemsantal i børne- og unge 
afdelingen,  som er spredt ud på mange årgange har vi en god risiko spredning – vi er så heldige, at vi stadig 
har en stor tilgang nede i de yngste årgange, der er ingen tvivl om at Nibe Boldklub har stor glæde af den 
tilflytning, der er sket til Nibe. Som sådan er jeg ikke nervøs for den økonomiske udvikling i klubben. 

Projekter: 

Projekt trivsel – et projekt som har haft fokus på at få skabt nogle gode rammer i klubhuset, som skulle give 
lyst til at komme før træningen og efterfølgende blive og hygge sig sammen. Det er et projekt som i 
princippet er færdig og gennemført med stor succes, vi oplever nu at børnene kommer før trænings start 
om eftermiddagen for at komme ind og hygge sig i klubhuset – det er rigtig dejligt. Vi vil forsat have meget 
fokus på trivselen i klubben, da bestyrelsen er meget overbevist om at trivsel er lig med klubånd og 
tilhørsforhold til klubben. 

Vi har fået etableret et samarbejde med ældre sagen i Nibe, som nu fast spiller dart i klubhuset hver tirsdag 
og har startet et cykelhold op med udgangspunkt fra klubhuset. Der skal lyde et stort velkommen til ældre 
sagen, som nu står for serveringen i cafeteriet ved forskellige arrangementer. I den anden ende af 



aldersskalaen har vi hver mandag besøg af dagplejeforældre som benytter klubhuset – super fedt at 
børnene på kravlestadiet får lært at finde frem til klublokalerne – måske en ny Jørn Sørensen er på vej. 

Sponsorprojektet er dygtigt blevet kørt igennem af Knud Tobiasen, det nye udvidede sponsorkoncept er 
blevet vel modtaget af rigtig mange virksomheder og forretninger. Stor ros til sponsorudvalget – vi ville ikke 
kunne drive klubben på dets nuværende niveau uden den store sponsoropbakning – tak til alle 
sponsorerne. 

Kunststofbaneprojektet kan måske blive besluttet at blive en realitet i løbet af relativ kort tid – der er møde 
med kommunen i marts, hvor vi får mere konkret kendskab til hvor meget kommunen vil støtte projektet 
med her i Nibe. Det skal blive spændende om vi kan løfte projektet. 

På projektstadiet er vi ved at undersøge mulighederne for at etablere en agility bane i læbæltet langs stien 
op til sandbanen. 

Vi har et beachsoccer projekt kørende med volleyball klubben og Håndboldklubben som skal realiseres i 
løbet af foråret 2015. 

Sportslige  mål: 

Sportsligt har efteråret 2014 været særdeles flot for ungdomsårgangene med 7 kredsvindere, det er meget 
flot. Vi har til den kommende sæson 3 mesterrække hold og flere A-hold, hvilket er rigtig flot. 

På senior siden har vi prøvet både at rykke op og ned på herre siden og rykket en række op hos 
damesenior. Personligt har jeg set nogle rigtige gode kampe både på herre siden og damesiden – jeg husker 
2 kampe et hvor vores serie 5 spillede om oprykning mod Farstrup en herre fight med rommerlys og alt det 
der hører til. På damesiden var det oprykningskampen mod Aab, som udløste oprykning til serie 1 – en flot 
kamp, hvor der blev fightet. 

Om vi når vores sportslige mål, som vi har sat os til vores 100 års jubilæum er måske ikke realistisk lige nu – 
men lad os se hvordan det går. Vigtigst er, at alle hold fungerer socialt og trivselsmæssigt og bliver 
udfordret fodboldmæssigt, så kommer resultaterne. 

Ud fra vores database oplysninger har vi svært ved at vurdere om medlemsantallet er gået op eller ned, 
men det er min personlige fornemmelse, at vi er blevet flere medlemmer ved at se på antallet af spillere på 
de enkelte hold – til næste år har vi valide data til at foretage sammenligningen på. 

Sidste år udtrykte jeg en bekymring for at vore små messier på drengesiden, nærmest har haft en tradition 
for at drage til Aalborg klubberne. Det er min opfattelse, at vi er ved at vende denne tradition via gode 
solide træningsindsatser, som vore trænere gennemfører. Fodboldfagligen skal dyrkes sammen med den 
sociale dimension – personligt tror jeg på, at det betyder udvikling af den enkelte spiller, hvilket jeg også 
håber at forældrene ser, da det oftest er dem, der har ambitionerne på drengenes vegne. 

Jeg vil samtidig gerne udtrykke en tak til vore samarbejdsklubber i Aab og Fortuna Hjørring på elite 
træningssiden. Men mindst lige så stor tak til Løgstør og Vegger for det fine samarbejde, der er på 
pigesiden. Det er dejligt, at vi kan samle de unge mennesker for disse klubber til en fælles enhed på nogle 
af pige årgangene. 



Udfordringer: 

I sidste års beretning udtrykte vi bekymring omkring udviklingen på herresenior og ungdomsspillerne især 
på drengesiden fra U14 og opefter. 

Der har været meget fokus på at hjælpe netop de ældste drengespillere og vi kan nu se at vi eks. vis har 20 
U17 spillere mod 13 spillere ved efterårets start – det er flot. Herre seniorer er blevet væsentlig flere og kan 
nu stille 2 hold ganske vist med lidt hjælp fra lidt ældre årgange – men det er en positiv udvikling, som jeg 
håber vil forsætte.  

Fra bestyrelsens side vil vi gøre, hvad vi kan for hjælpe udviklingen i den rigtige retning. I år er udfordringen 
meget på damesenior siden, der er pt. 8 spillere til et 11 mands hold – så vi håber at det bliver muligt at 
lave et samarbejde med en af naboklubberne – der foregår samtaler i øjeblikket omkring dette. 

Den nye skolereform har været udråbt som en udfordring for idrætslivet - jeg mener ikke, at vi har kunnet 
se en væsentligt påvirkning hos os på trods af at skolebørnene skal gå i skole i længere tid. Vi havde håbet 
på, at det havde været muligt at få et konkret samarbejde op stå mellem Nibe Skole og NB – indtil nu har 
der været et indledende møde, men der er endnu ikke aftalt noget konkret. Vi kan håbe på, at der kommer 
et mere konkret ud spild fra Aalborg Kommune i 2015. 

Organisation: 

Kasserer posten er blevet en meget omfangsrig og arbejdsintensiv post i bestyrelsen, bestående af både 
medlemsopfølgning, bogføring med meget mere. Vi har derfor valg at dele posten op i to dele 1. som tager 
sig af alt vedrørende kontingent og medlemsregistrering og en del som tager sig af alle betalinger og 
bogførings delen. Vi håber med dette tiltag at få skabt nogle mere acceptable arbejdsforhold ved denne 
deling for kasser positionen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Mette Bach for en meget stor 
arbejdsindsats det forløbne år. Når Marianne Staun lidt senere forhåbentlig bliver valgt i aften bliver det 
fremefter Marianne og Mette som styrer de 2 sider af kasser posten. 

Kommunikation – vi er så heldige at Flemø har tilbudt at hjælpe med formidlingen af vores interne og 
eksterne kommunikation – således vil Flemø fremadrettet rapportere kampreferater til Nibe Avis – og sikre 
en ensretning bl.a. på dette område ved, at man melder kampreferater og eller resultater ind til Flemø. Der 
kommer mere information omkring dette tiltag inden sæsonstart. Velkommen til dig Flemming. 

Deloite – har tilbudt sin hjælp med at opstarte og drive vores erhvervsklub og være vores revisor. Et tilbud 
som vi er rigtig glade ved og har takket et ja til. Det betyder at vores mange årige revisor Skoda ikke 
længere er revisor for NB – herfra skal der lyde en stor tak til Skoda og et velkommen til Deloite. 

Sportskoordinator – vi har fået Mick  Andersen ansat som sports/træner koordinator på ungdomssiden – et 
samarbejde jeg tror bliver kanon godt for vore trænere - velkommen til Mick. 

Afslutningsvis vil jeg gerne sige en stor tak til alle, der har været med til at få klubben til at fungere i kraft af 
at de har lagt arbejde og ressourcer i klubben – i er rigtig mange, som på hver jeres felt har bidraget til at 
klubben er det, den er – et samlingspunkt for børn, unge og voksne mennesker. 

Kristen Langkjær fmd. best. 
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