Generalforsamling i NAB:
Ny struktur giver stærk bestyrelsen
Nørre Alslev Boldklub kan efter generalforsamlingen onsdag aften sige goddag til en ny ledelsesmæssig
struktur, der ruster klubben til at møde de næste års store udfordringer med fornyet styrke.
En enig generalforsamling stemte ja til en ny ledelsesstruktur, der giver klubben en langt stærkere og mere
handlekraftig bestyrelse end tidligere.
”Vi har brug for en stærk og handlekraftig bestyrelse i de kommende år. Derfor var det nødvendigt med en ny
struktur på klubben, der kan trække klubben tættere sammen i bestyrelsen. Det har vi nu, og jeg er på NABs
vegne glad for at generalforsamlingen sagde ja, ” siger NABs formand Søren Knudsen.
Generalforsamlingen var velbesøgt i NABs klubhus med mere end 30 fremmødte medlemmer.
Generalforsamlingen blev ledet af tidligere NAB formand Arne Graa Jensen.
Den nye struktur betyder, at klubbens seniorformand og ungdomsformand fremover er fødte medlemmer af
klubbens bestyrelse.
”Vi går styrket fremtidens udfordringer i møde gennem en ny sammensætning af bestyrelsen og forholdet
mellem Seniorudvalg og ungdomsudvalg. Vi vil også styrke klubben gennem et mere målrettet
sponsorarbejde,” siger en tilfreds Søren Knudsen.
Som noget nyt vælges der også en sponsorudvalgsformand på generalforsamlingen, da der er vigtigt med et
styrket fokus på arbejdet med at skaffe sponsorer til klubben og at sikre at klubbens sponsorer oplever, at de
får noget for deres sponsorkroner.
”Vi gearer op på sponsorområdet, og har store forventninger til område i fremtiden. Vi vil gerne udvikle NAB til
en endnu bedre klub for medlemmerne og byen, og det kræver flere ressourcer. Dem skal vi finde hos
sponsorer, og det kræver en større og bedre indsats end tidligere, ” siger Søren Knudsen.
Formand Søren Knudsen blev genvalgt for yderligere 2 år. Ny næstformand blev Tobias Nøhr, der er en af
klubbens unge seniorspillere. Seniorforman Carsten Petersen blev genvalgt. Sponsorformand blev Jesper
Holm. Ungdomsformand Morten Fogtmann var ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen.
Økonomien i NAB er stabil og i god gænge.
”Vi har fået ro om vores økonomi og kommer ud af året med et lille underskud. Som forventet på grund af et
mindre tilskud fra kommunen end forventet. Det er især tilfredsstillende, at ungdomsafdelingen efter to år med
store underskud har fået styr på økonomien og lander på et nul, ” siger Søren Knudsen.
NAB har i det forgangne haft en holdsamarbejde med Nordfalsters Boldklub på drengesiden og med Guldborg
IF på pigesiden.
”Vi er meget tilfredse med samarbejdet, og det har fremmet ungdomsfodbolden på Nordfalster, ”siger NABs
ungdomsformand Morten Fogtmann.
Samarbejde med NFB og GIF har ifølge ungdomsformanden klart vist sig at være bæredygtigt – og spillere,
træner og forældre har taget godt imod samarbejdet.
I Seniorafdelingen var der en del bekymring over tilbagegangen i antallet af seniorspillere.

”Der er ingen tvivl om at også kan se krisen i seniorfodbolden i NAB, ” siger seniorformand Carsten Petersen.
”Men jeg ligger ikke søvnløs, når jeg ser fremtiden for NAB. Vi har gode muligheder for at klare os godt i
fremtiden, ” siger Carsten Petersen.

