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Arne Graae er blevet valgt som dirigent
Formandens beretning.

Tak fordi I er mødt op i aften. Det er altid en fornøjelse at se den store opbakning, som I giver jeres klub på denne
dag, hvor regnskabet skal gøres op og mandaterne skal afprøves.
Sådan er det jo med denne klub – altid masser af liv og glæde inde og ude. Aldrig et surt fjæs og masser af grin.
Det gør mig glad og stolt – og noget der gør mig endnu mere stolt, er det omdømme vi har ude blandt de andre
fodboldklubber.
Vores ”kolleger” i branchen synes vi er en god fodboldklub – og at det altid er godt at komme her i klubhuset.
Som en dommer jeg talte med i weekenden, sagde til mig.
Jeg elsker at komme og dømme kampe i jeres klub – for der føler man sig velkommen. Der bliver taget godt imod os
og selvom kampene ikke altid går NABs vej – så er man altid velkommen.
Se det er vigtigt og gør mig stolt på jeres alles vegne.
Sæsonen er slut – og hvordan er det så gået?
Samlet set er det gået godt. Økonomisk har vi overskud og vi har penge på bogen. Det giver os mulighed for at
udvikle os.
Sportsligt er det også gået godt – vi har vundet kampe – vi har tabt kampe – og der er også spillet uafgjorte kampe.
Både hos børnene – ungdomsspillerne og hos seniorerne.
Det kunne sikker godt have gået bedre – det er altid fedt at vinde.
Men for mig som formand for NAB er det faktisk mere vigtigt at vi har det sjovt når vi træner – at vi har det godt
socialt sammen når vi træner og er til kamp – at det at gå til fodbold er et ”helle” i en travl hverdag.
Resultaterne skal nok følge når vi sørger for at det er sjovt og udviklende at gå til fodbold.
Vi skal været et godt og trygt sted at være en del af.

Og det synes jeg faktisk at Nørre Alslev Boldklub er – og at vi hver dag arbejder på at bliver endnu bedre til det vi gør.
Hvordan går det med fodbolden?
Ser vi på udviklingen i medlemstallet i fodboldklubberne i Guldborgsund – så er det ikkr noget rart syn.
I 2016 var der 4450 medlemmer – det faldt til 3816 medlemmer i 2017 – og her i 2018 er det senest registrerede
antal medlemmer 3464.
Det er et fald på 28 procent på kun 2 år. Det er en fjerdedel af alle medlemmer, der er forsvundet på kun 2 år.
Det er 1000 fodboldspillere, der er forsvundet på 2 år.
Det er alarmerende og det er en trist udvikling.
Det er også en udvikling – dog ikke nær så slem, vi oplever her i NAB. Vi mister også medlemmer i såvel Ungdomssom Seniorafdelingen.
Det er en udvikling som vi er tvunget til at få vendt. Altså hvis vi også vil være her om 10 år.
En konsekvens af denne negative udvikling har blandt andet være at vi har indledt samarbejde med andre klubber
for dels at have et attraktivt træningsmiljø og dels et godt holdtilbud. Det har som sådan været en succes.
I ungdomsafdelingen har samarbejdet med Nordfalster fungeret godt i en årrække. Undervejs kom Guldborg og
Eskilstrup til.
Det gav gode træningsmiljøer og mange spillere på de enkelte hold. Der var fundet en god model for samarbejdet –
en model, som har inspireret andre klubber til samarbejde, hvilket er godt og et fint eksempel på, at vi har gjort
tingene rigtige.
Men vi oplever desværre også frafald på ungdomsholdene og besvær med at stille hold i rene årgange.
Det er ikke tilfredsstillende og jeg håber vi her i klubben sammen kan få vendt den udvikling sammen med vores
samarbejdsklubber.
Vi har i dag samarbejde med Nordfalsters Forenede Boldklubber, Eskilstrup Boldklub og Stubbekøbing Boldklub.
Guldborg, som vi tidligere samarbejde med omkring vores nuværende kvinde senior hold, er ikke længere med.
Samarbejde er godt – og det skal vi blive ved med.
Men vi skal heller ikke samarbejde for enhver pris. Vi har et godt og praktisk samarbejde med Stubbekøbing om
vores veteran masters hold. Det fungerer fint – fordi det er et praktisk og nemt samarbejde.
Jeg skal ikke holde hemmeligt, at vi i den forgangne sæson har haft samtaler med Nordfalster om hvordan vi kunne
skabe en bedre overgang fra de fælles ungdomshold til de separate seniorhold.
Det skete på baggrund af en række uheldige episoder, hvor NAB spillere ”skiftede” til Nordfalster.
Men det er ikke lykkedes at finde en praktisk aftale om dette – dertil var de krav, som Nordfalster stillede alt for
ultimative.
Derfor er der IKKE nogen planer om at det gode samarbejde der i ungdomsafdelingen bliver udvidet til
seniorafdelingen.
Bestyrelsens arbejde

Vi har haft et godt samarbejde i bestyrelsen, hvor der har været holdt fem møder i løbet af året. Vi har valgt at skære
ned på antallet af møder, da det var vores samlede vurdering at med den sammensætning vi har i bestyrelsen med
hhv. senior, ungdoms, sponsor samt næstformand – er det mere vigtigt at de bruger deres tid og ressourcer i de
respektive udvalg – end at vi mødes hele tiden.
Klubben er i god gænge økonomisk med plusser i regnskabet og penge i kassen. Det er yderst tilfredsstillende.
Jeg vil gerne her rette en stor tak til vores kasserer Lena Havsteen, der med sikker hånd har styr på vores penge –
både dem, der kommer ind og dem der ryger ud af kassen igen. Det er en fornøjelse at opleve, og der skal lyde en
stor tak herfra.
Vi siger i dag farvel til hele TRE medlemmer af bestyrelsen.
Det er Jesper Holm, der ikke genopstiller som sponsoransvarlig
Det er Tobias Nøhr, der ikke ønsker genvalg som næstformand
Det er Morten Fogtmann, der ikke ønsker genvalg som ungdomsformand.
Tak til Jesper for en utrættelig indsats med at hive sponsorer hjem til klubben – en indsats, der har være afgørende
for at vi i dag har så god en økonomi og omdømme ude i byen. Din facon og begejstring kan sælge sand i Sahara og øl
til en afholdsmand.
Jeg ved du gudskelov fortsætter arbejdet med vores sponsorer – og det skal du have tak for.
Jeg vil også godt sige tak til Tobias Nøhr, der tog imod udfordringen og sagde ja til at være næstformand. Det har han
gjort godt – og også repræsenteret klubben godt ved eksterne møder, når jeg ikke har kunnet stille op.
Nu vil Tobias bruge kræfterne udenfor bestyrelsen med praktiske opgaver og spillet ude på banen – og det ser vi alle
sammen frem til.
Så er der klubbens ungdomsformand gennem mange år – Morten Fogtmann. Han takker af efter mange års ihærdig
og engageret indsats.
Resultaterne er synlige – og her tænker jeg ikke på om de enkelte hold har vundet eller tabt. Men din indsats for at
skabe en god børne og ungdomsafdeling med fokus på et godt træningsmiljø med dygtige, engagerede og
veluddannede trænere.
Morten har været med til at etablere vores ”samarbejdspolitik” – det fundament som vores samarbejde med de
andre klubber er funderet på.
Det har du gjort klogt og godt – og fortjener stor anerkendelse.
Din indsats har været stor – den har været vigtig – og jeg ved slet ikke hvad vi skulle have gjort uden dig i
ungdomsafdelingen.
Stor tak – Morten.
Tak til de frivillige
I det hele taget er der grund til at rette en stor tak til alle de mange frivillige, der har lagt så mange timer her i
klubben til fællesskabets bedste. Det er ikke et regnestykke, som vi skal gøre op i timer – men en sum af hvor stærkt
vores fællesskab bliver af alle de mange bidrag vi får i løbet af en sæson.
Vi har alle noget at bidrage med – det handler ikke om at du ved at sige ja til at være frivillig samtidigt siger ja til at
arbejde 50 timer om ugen. Det handler om at bidrage med det man kan.

Om du lægger 2 timer eller 200 timer – alle bidrag er værdifulde og er med til at styrke vores klubs ve og vel samt
udvikling.
Det glæder mig hver gang jeg kommer i klubhuset og ude på banerne at se alle klubbens medlemmer i aktion. Enten
inde på banen, på sidelinjen eller hvor de nu er i gang med et eller andet.
Det bekræfter mig i at vi kan være med til at gøre en forskel i børn og unges liv – og dermed også i de voksnes liv.
Med disse ord overgiver jeg hermed beretningen til generalforsamlingens godkendelse.

3.

Beretning fra udvalgene.

Ungdomsudvalget:
2018 har været et godt år for børne- & ungdomsafdelingen. Styr på økonomien og nyt udvalg på vej.
Vintersæsonen startede og alle hold har deltaget i enten stævner eller Futsal turneringen.
Vi har benyttet os af hallerne i Nørre Alslev og i Nørre Vedby i tæt samarbejde med NFB.
Udendørssæsonen startede med lidt frost og dernæst vand på banerene. Men vi kom igennem det.
Vi har i år haft egne hold fra Futter og op til U10 med undtagelse af U9 der samarbejder med NFB.
Fra U11 til U16 er EB også kommet med i hold samarbejdet og har fået en Tim Manniche med i styregruppen.
Holdene fra Futter til U10 har deltaget i alle de stævner de har ønsket og spurgt om.
Vi har haft turnerings hold under DBU Sjælland fra U12 – U16. Fællesholdene har klaret sig fint og ligger midt i
tabellerne.
Jeg vil dog nævne vores U15 piger der suverænt vandt deres række med 10 kampe 28 point og en målscore på +41.
Igen i år har vi flere af vores spillere der har dobbelt medlemskab, hvilket betyder de er gode nok til at være en del af
talentholdene i NFC, samtidig med at de må spille og træne med NAB.
Jeg synes det er godt gået.
Vi har kørt et projekt med alle de nye trænere og Martin Boesen fra DBU Lolland Falster.
Det er mit indtryk at det har været godt.
Der har været en tilbagegang på U14 årgangen. Der har vi ikke været gode nok.
Det må vi gøre bedre næste år.
Vi har også sagt farvel til et par trænere der virkelig har gjort en forskel i NAB igennem deres virke:
Stor tak til Jer, I ved hvem I er.
Sidste år ved denne tid, fortalte jeg Jer om vi havde tilmeldt os DBU Topcenter i HB Køge.
Trænere og forældre ville dog hellere benytte sig af NFC’s topcenter. Så det er vi tilmeldt.
Ellers er der ikke så meget at sige, vi har nogle fantastiske frivillige trænere og forældre i ungdommen. Til dem skal
der lyde en kæmpe tak.
Kæmpe tak til PC for altid at være behjælpelig.
Kæmpe tak til Søren Knudsen for at arrangere fodboldskole.
Kæmpe tak til Lena for at splitte de fleste regninger op i alverdens forskellige satser.
Vi har gjort det bedste vi kunne og som altid med fokus på sportslige og ikke på at tjene penge.

Seniorudvalget:

Endnu et år er gået. Når jeg sidder her og tænker tilbage, så kan jeg næsten ikke forstå, at der allerede er gået et helt
år i klubben. Når tiden går hurtigt, må det være et udtryk for, at det går godt.
Det sportslige vil jeg komme ind på senere i beretningen, men jeg vil gerne indlede med at sige, at min begejstring og
glæde over at være seniorformand i NAB er meget stor. Jeg glædes hver dag over de mange gode aktiviteter vi har
gang i. Jeg glædes over den måde vi driver vores klub, hvor der er plads til det sociale og hvor der på banen er plads
til dem, som passer deres træning…… det var der måske en enkelt naboklub som kunne lære af.
Jeg glædes når vi holder vores afslutningsfest og spillere på tværs af hold og køn kan holde en fantastisk fest i
teatersalen. En fest som vi alle ser frem til og hvor jeg oplever at spillerne står i kø for at komme med. Det er dejligt
når klubånden på den måde blomstrer.
Så selvom jeg har været seniorformand i 6 år efterhånden, så føler jeg stadig lige stor glæde og begejstring ved, at
være en del af projektet i Nørre Alslev. Jeg håber så, at I er lige så glade for fortsat, at have mig med som en del af
projektet.
Da vi gik ind i 2018 havde vi et godt samarbejde med NFB. Vi havde nogle fælles aktiviteter og vi følte, at
samarbejdet var godt og med gensidig respekt. Imidlertid skete der det uheldige, at vi pludselig opdagede, at der var
3 spillere som valgte at skifte et medlemskab ud i NAB til et medlemskab i NFB. jeg ikke er typen, der bliver sur over,
at der rejser 3 spillere, jeg glæder mig også over, når unge mennesker er aktive og spiller med i andre klubber. Vi skal
jo også have klubber at spille imod.
Det som for mig er det store problem er den måde, som spillerne forsvandt, når vi efterfølgende bliver gjort
opmærksom på forskellige ledere i vores ”samarbejdsklub” har melet deres kage lige lovligt rigeligt, så syntes jeg vi
har et problem. Jeg ligger dog ikke søvnløs om natten, for jeg er stadig overbevist om, at de værdier, som vi har i
NAB, er de rette værdier for en fodboldklub på længere sigt.
Vi kunne aldrig finde på at købe os til sportslig succes. Jeg synes hellere ikke, at vi skal have et hold spillere i NAB,
som ingen tilknytning har til Nørre Alslev eller nærområdet. Hvis der kommer nogle og vil spille med, så skal de
selvfølgelig være velkommen, men vi går ikke ud og forsøger at hente spillere, som skal køre fra Nykøbing eller
København for at spille i NAB. Sådan et cirkus overlader jeg til FCK og Brøndby og andre ligesindede!
Vi driver en klub på sunde værdier, hvor det sociale og det sportslige går hånd i hånd. Vi tror på, at en klubmentalitet
hvor dem der træner også spiller med i kampene. En ånd hvor de spillere, som danner rygraden i klubben og til
træning altid vil opleve, at klubben ser til deres side.
Jeg er hellere ikke sur på de spillere som har forladt os, hvis de vælger at komme hjem igen, så er de altid velkomne.
Det er ikke den enkelte spiller, men det er mere det, at sende spillere til en klub, som har et projekt, som jeg ikke kan
forene mig med, som gør mig ondt. Hvad når træneren i sådanne klubber bliver træt af sit job eller får tilbud om job i
en større klub, hvad sker der så med spillerne? Jeg kan godt frygte, at en del af dem ikke kommer tilbage til deres
oprindelige klubber, men i stedet stopper med at spille fodbold. Nu er det sådan, at vi på Lolland-Falster ikke har for
mange fodboldspillere, men tværtimod mange steder mangler spiller og derfor er det også med at værne om dem
der er her.
Nu vil jeg ikke bruge mere tid på at tale om de spillere som ikke er her, men i stedet rette mit fokus på dem, som har
været med at skabt et fantastisk år i NAB. I er naturligvis velkomne til at udfordre mig på også denne del af
beretningen.
På herresiden har vi haft to seniorhold, et oldboys, et veteran og et veteran-Master hold. Hos damerne har vi haft et
11-mands seniorhold. Jeg vil meget kort berette for de enkelte hold
Herre Serie 1. De havde et rigtig flot forår med 9 sejre og kun et nederlag. De lå i nedrykningsspillet og vandt det
suverænt.
I efteråret begyndte vi på en frisk i Serie 1. Med forårets resultater havde vi en god forventning til efteråret, men
desværre mistede vi et par centrale spillere inden turneringsstart. Vi var derfor lidt skeptiske og det gik desværre
som vi kunne frygte, vi blev lige det hold som trak den første plads uden for oprykningsspillet. Så til foråret skal vi
igen spille i nedrykningsspillet. Jeg synes dog, at vi i efteråret har formået at få sammenspillet et godt og stabilt hold.
Det kan godt være, at vi ikke har de største talenter, men vi har fået en god trup, som kan finde ud af at fungere
homogent på banen og hvor der er en super god træningsmentalitet.
Pokalen på serie 1 holdet gik igen til Mads Kobbernagel. Mads har vist et stort engagement og en super god
indstilling både på banen og uden for banen. Uanset vejret så er Mads altid at finde til træning og går forrest i
øvelserne.
Årets fighterpokal gik også til en spiller fra 1. holdet nemlig Mikkel Jørgensen. Mikkel er en af kulturbærerne på
holdet. Selvom Mikkel er en af de yngre spillere på holdet, så har han formået at være en af de markante spillere i
truppen, som mange spillere ser op til og det er helt naturligt at Mikkel har anførerbindet.

Herre Serie 3. Her vil jeg gerne fremhæve Martin Guzek som er træner/holdleder på holdet. Martin har formået at
samle hold til kampene ind imellem. Martin har udvist et kæmpe engagement for at motivere spillere, som ellers var
stoppet, men fået dem til at tage en ekstra tørn. I efteråret har det naturligvis også gjort opgaven med at få samlet
et hold hver gang vanskeligere. Når der forsvandt et par spillere i sommeren og vi samtidig har haft et par skader, så
bliver det vanskeligt at samle et hold hver gang. Med Martins store indsats er det næsten lykkedes at stille hold hver
gang. Holder har sportsligt klaret sig fornuftigt og til trods for udskiftninger har de formået at spille nogle flotte
kampe.
Pokalen på serie 3 holdet går til ”Abdi”. ”Abdi” kom til Danmark for 4 år fra Syrien. I den sammenhæng mødte han
op i NAB og blev hurtigt en del af klubben og holdet. Han er nu flyttet væk fra Nørre Alslev, men tilknytningen til NAB
har været så stor, at han vælger at spille fodbold her. Vi har stor glæde af”Abdi” på holdet, men vi er også sikre på, at
han har stor glæde af, at være en del af NAB.
Oldboys, Veteran og Master vil jeg tale om under et. Det kører som det plejer. Vi har en god gruppe af ældre spillere,
som stadig finder stor glæde i, at være en del af NAB. Det er spillere som vægter det sociale højt og det er de spillere,
som er med til at skabe liv i klubhuset og omkring banerne. Det er også spillere som er villige til at give et par gamle
ben med, når der mangler en spiller på Serie 3.
Omkring pokalerne, så har Oldboys bestemt at pokalen i år går til Bjørn Olsen.
På Veteran-holdet har de besluttet at pokalen går til Anders Christensen og han må fandme være god, for også
Veteran-Master har valgt at gi’ pokalen til Anders. De siger ikke noget om det er kvaliteterne på banen eller uden for
banen, som har gjort Anders fortjent til begge pokaler. Uden for referat kan jeg dog sige, at der var Anders som lagde
festlokale til deres sommerfest, så om det har været årsagen eller det er indsatsen på banerne, som har givet to
pokaler, det må stå hen i det uvisse.
Dameholdet har spillet i Kvinde Serie 2. Da det kniber for mange klubber at stille et 11-mands damehold, har holdet
ofte måtte på en længere rejse for at spille kampe. Jeg kan fortælle, at den nærmeste modstander i foråret var
Terslev – en klub der ligger nøjagtigt 67 km væk fra Nørre Alslev. Andre gange har de på en hverdagsaften måtte
køre helt til Holbæk.
Jeg oplever, at der er en god gejst på dameholdet og jeg er sikker på, at den ikke mindst af Line Damsgaard
Frederiksen, som er træner for holdet. Line formår at motivere damerne og laver rigtig mange gode arrangementer
for dem. Her for nylig havde hun f.eks. samlet en flok, som var inde og se Brøndbys kvinder spiller Champions League
– hvor de desværre tabte 0-2.
Kvinderne har spillet mange gode lige kampe i sæsonen. I efteråret gik det ikke helt så godt, men de slog dog dem,
der blev nr. 3.
Årets pokal på kvindeholdet gik til Lotte Nielsen. Lotte er en af de spillere der har vist stor flid på træningsbanen.
Derudover er hun den spiller, som suverænt har rykket sig mest i årets løb, hvilket hun er blevet belønnet for med
pokalen.
Vi har i år haft 10-års jubilæum med Hardi Cup. Der har været rigtig mange unge mennesker på banen. Vi oplever, at
vores stævne efterhånden er blevet blandt de stævner, som er kendt rundt omkring. Det er fortrinsvis hold fra
Østdanmark, men der er også hold fra Fyn og Jylland. Det sker ikke sjældent, når kvindeholdet fra på Sjælland er på
besøg, så siger modstanderne: ”Vi ses til august…” Det er et super aktiv, som vi er meget glade for og stolte over i
NAB.
I år var vi så heldige, at det var nogle af de køligere dage over sommeren. Når vi husker tilbage på sommeren, så
glæder jeg mig over, at vi ikke spillede i 28 graders varme, da mange spillere kunne være blevet dehydreret. Ja ja nu
griner nogle måske over, at jeg bekymrer mig over dehydrering til Hardi Cup, men dem der tænker sådan, er nok
dem som bedst husker festaftenen.
Hvis der sidder nogle med lyst til at hjælpe til, så mangler vi nogle hænder til at være med til at arrangere og tage
ansvar for hele Hardi Cuppen. I kan altid henvende jer til mig.

Sponsorudvalg:
50 sponsorer i klubben. Og der er ca. skrevet kontrakter for 120000 kr.
Arbejder videre med opgaven de kommende år. PC overtager formandsposten fra Jesper Holm.
Der bliver hvert år afhold en del forskellige arrangementer for at samle sponsoren.

Tennis udvalget:
20 medlemmer. Og de er aktive.
Husk at som medlem af fodboldklubben, må man bruge banerne frit.

4.
5.
6.
7.

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. Kassere Lena Havsteen fremlægger dette
for generalforsamlingen. Regnskabet er godkendt.
Fastsættelse af kontingent og depositum for nøgler. Vi fastholder de kontingent satser som de er på
nuværende tidspunkt.
Behandling af indkomne forslag. Der er ingen indkommende forslag
Valg til bestyrelse og udvalg:
a.
Formand (Ulige år)
b.
Næstformand (Lige år) Bjarne Gaarder er valgt ind.
c.
2 suppleanter til bestyrelse hvert år. Tobias Nøhr og Jesper Hansen har sagt ja til dette.
d.
1 revisor samt 1 suppleant. Keld Jørgensen har sagt ja til den ene og Jens Ebbe har sagt ja til
den anden.
Til udvalg vælges:
Seniorudvalgsformanden samt 1 suppleant hvert 2. år.
Fodbold. (Ulige år)
f.
Ungdomsudvalgsformanden samt 1 suppleant hvert 2.år
Fodbold. (lige år) Sebastian Hansen er valgt som formand og Brit Olsen er valgt ind som
suppleant.
g.
Sponsorudvalgsformand samt 1 suppleant hvert 2. år (Ulige år) Per Christensen er valgt ind
som formand og Jesper Holm er suppleant
i.
Formand, Tennisafdeling (lige år) Lena Havsteen forsætter som formand.
Eventuelt.
e.

8.

