
     

  
 
 

 Nørre Alslev Boldklub 
Ordinær Generalforsamling’s Referat 
Tirsdag 17. november 2020 kl. 18.30 
I klubhuset, Stationsvej 3, 4840 Nørre Alslev  
 
Dagsorden ifølge vedtægterne  
 
1. Valg af dirigent. 

Arne Graa blev valt som dirigent 
 

2. Formandens beretning. 
Kære alle der er mødt frem i dag. Tak fordi I er kommet – og tak fordi I dermed viser klubben jeres 
støtte. 
Alene det at vi kan samles i dag skal vi være glade for. Covid 19 pandemien og de mange restriktioner, 
som vi er nødt til at følge, har gjort hele 2020 til et udfordrende år for os alle. 
Da vi 11. marts i år lukkede klubben, var det meget uvirkeligt. Vi skulle jo til at starte op igen efter 
vinterpausen – have fuld gang i alle aktiviteter udendørs – i gang med træning, kampe og masser af 
socialt samvær i klubben. 
I stedet måtte vi lukke det hele ned uden at vide hvornår vi kunne komme i gang igen. Det var en 
meget underlig og skræmmende oplevelse, som jeg personligt ikke håber, vil gentage sig. 

 Corona nedlukningen har sat spor i vores klub i år – men gudskelov ikke dybe spor. Vi er kommet godt 
gennem krisen – selvom den ikke er ovre endnu.s 

 Vi har mistet penge – flest mistede indtægter fra Hardi Cup, der blev aflyst. 
Vi har mistet medlemmer – men ikke flere end normalt. Og der er kommet nye til – så det regnestykke 
går fint op. 
Vi er gået glip af oplevelser og alt det gode ved 3. halvleg efter træning og kamp. Det er nok her at vi 
har lidt det største tab.  
Vi har til gengæld oplevet en stor opbakning fra alle medlemmer. Langt de fleste – og det kan siges 
mere præcist – at stort set alle har bakket op om klubben i det her svære år og trofast betalt 
kontingentet selvom vi ikke kunne tilbyde det som vores medlemmer forventer af os – træning og 
kampe. Eller bare et åbent klubhus. 

 Men hvad er det vi betaler for når vi 2 gange om året vores kontingent? 
Jo – vi betaler for at bakke op om det fællesskab og den forening, som NAB er.  At være med i NAB kan 
ikke gøres op i antal af træninger og antal spillede kampe.  

 Tak til alle medlemmer for den opbakning I har vist NAB – det viser hvor stærk et fællesskab vi har. 
Det har været en udfordrende tid med mange ukendte og nye opgaver, udfordringer og ja lad os sige 
det lige ud: Kæmpe problemer, der skulle løses.  
Det er lykkedes for os – og vi er kommet godt ud på den anden side. Selvom det igen ser noget sort 
ud.  

 Men mon ikke vi også klarer denne udfordring. 



Stor tak til alle der har løftet og båret… I år har det været ekstra vigtigt at vi ved fælles indsats løste 
opgaverne og de udfordringer vi blev stillet overfor. 
Af gode grunde har netop Corona udfordringerne fyldt meget i bestyrelsens arbejde. Lige fra hvordan 
vi lukkede klubben ned til hvordan vi åbnede igen… til hvordan vi ville klare os økonomisk og hvor vi 
kunne få dækket vores tab. Det var en travl tid, og dejligt at opleve en engageret bestyrelse med stor 
arbejdskapacitet til at løse opgaverne da det gjaldt. 
Vi har tabt penge – men Dansk Idrætsforbund har ydet kompensation – ikke krone til krone, men lige 
nok til at vi ikke går i mørkerødt.  
Stor tak til Guldborgsund kommune, der under hele Corona krisen har hjulpet os foreninger godt 
igennem ved at udbetale tilskud på forhånd samt yde al den støtte de har kunnet. 

 Vi skal nok klare os. 
 Om alt det andet vi har beskæftige os med, vil jeg nævne: 

DBU bredde reformen – hvor mange unioner bliver til 2 – DBU Bredde Vest og Øst. Der er meget er på 
spil, og intet er afklaret. DBU LF er som sådan smidt ud af de aktuelle forhandlinger.  
Det er spørgsmålet om fast repræsentation i den nye DBU Bredde øst bestyrelse samt bevarelse af 
lokalkontoret i Nykøbing, der er stridspunkterne.  
Kan DBU Lolland Falster få lovning på at de fast beholder de to pladser de er garanteret i bestyrelsen 
efter den 4-årige prøveperiode, der er aftalt… og kan de få lovning på at kontoret i Nykøbing bevares. 
For mig at se er det ikke de vigtige spørgsmål – men spørgsmålet om hvor mange, der skal sidde i 
bestyrelsen og hvem, der på forhånd har flertal i bestyrelsen. Som forslaget ligger i har DBU Sjælland 
på forhånd flertal i bestyrelsen – og behøver som sådan ikke at tage de øvrige unioner med på råd. 
Det synes jeg er problematisk – ikke så meget om der er et kontor eller ej i Nykøbing. 

 Det er et lettere beskidt spil der er i gang – og det er sådan lidt – den der blinker først taber. 
 Der kommer et nyt udspil til reformen her i løbet af efteråret, som vi som klubber skal tage stilling til. 
 Den nye reform kommer – men det er pt uklart hvordan den vil påvirke vores dagligdag.  

 Lige nu er der mest usikkerhed om det fremtidige samarbejde med DBU Sjælland på 
ungdomsfodbolden. Samarbejdsaftalen mellem DBU Lolland Falster og DBU Sjælland er opsagt til 
udløb til næste sommer.  

 Lad os håbe, at alle kommer til fornuft og finder en aftale, der gavner fodbolden. 
DBU Lolland Falster – vi kunne godt ønske en skarpere profil fra unionen. Hvad skal kendetegne 
fodbolden på Lolland-Falster og hvordan løser vi de store udfordringer med faldende antal af 
fodboldspiller – færre hold og svingende kvalitet i turneringerne. 
Det sportslige vil jeg overlade til Seniorformand Carsten Petersen og ungdomsformand Sebastian 
Hansen.   
Herfra vil jeg afslutte beretningen med en tak til Kafe Lodberg for at holde gang i klubhuset og sørge 
for varm kaffe. 

 Tak til PC – for det kolossalt store arbejde han hver dag lægger i Klubben. 
 Tak til Lena for at holde styr på pengene 
 Tak til alle i bestyrelsen – en fornøjelse at arbejde sammen med jer 
 Tak til alle medlemmerne og deres forældre – uden jer ingen klub. 
 Hermed overgiver jeg formandens beretning til generalforsamlingens godkendelse. 

 
3. Beretning fra udvalgene. 

Seniorafdelingen: 
Jeg er en glad mand, en meget glad mand, ja en super glad seniorformand. 

I mange år har jeg fortalt jer om, hvor vigtigt det er med en god klubånd og gode træningsfaciliteter, 

selvom det ind imellem kan koste lidt på det sportslige. 

Nogle af jer har måske tænkt, i et dårligt øjeblik, at det nok bare var en dårlig undskyldning for, at de 

sportslige resultater unægtelig ikke har været så forfærdelig gode de seneste år. Det erkender jeg 

godt kunne være en tanke, men sådan ved I jo, at jeg ikke er. 

Men i år har vi meget mere sportslig succes og så tænker I måske, at det er derfor, at jeg er en glad 

mand. Men nej, der tager I fejl, jeg er en glad mand, fordi vi nu ser den sportslige succes uden at gå på 

kompromis med vores værdier. Vi synes stadig det er vigtigt at give de unge mennesker fra klubben 



chancen på højeste niveau, hvis de ve at mærke vil passe deres træning. Vi synes stadig, at det er 

vigtigt, at vi er en god flok til træning og klubben lever af et godt træningsmiljø. Et træningsmiljø som 

gør mig stolt. Vi synes stadig det er vigtigt at spillerne vælger NAB, fordi de vil være en del af vores 

klub på de vilkår og med de faciliteter som vi tilbyder. Det er det som skaber en god klubånd, et godt 

klubfællesskab og et kammeratskab og sjove fester, som jeg nyder at være en del af. 

Det er derfor, at jeg er en glad mand, fordi vi har fastholdt vores værdier, vores måde at tænke 

fodbold og klub på og holder fast i dette. At der så samtidig er noget sportsligt succes, gør mig 

selvfølgelig ekstra glad. 

Nu ville I måske forvente at jeg ville tale en masse om Corona, men det vil jeg ikke.  

Jeg kan fortælle, at forsamlingsforbuddet på 500 mennesker ikke rigtigt har ramt os til vores 

hjemmekampe, desværre. Det kunne være sjovt, hvis jeg måtte lukke dørene til stadion og sige: 

”desværre, vi må ikke være flere.” 

I foråret spillede Corona ind på træningen, da der var store drøftelser omkring, hvor mange man 

måtte være til træning. Heldigvis sejrede fornuften og med inddeling af banerne i nogle zoner 

lykkedes det, at gennemføre træningen. Vi sørgede dog for hele vejen for at overholde alle regler. 

Her sidst på sæsonen har der også været nogle problemer, men heldigvis kom de sidste 

opstramninger så sent, at det ikke fik indvirkning på vores kampe, da det kom lige da sæsonen var 

forbi. 

Nå håber vi, at situationen forbedres, så vi kan genoptage træningen i god tid og kan komme i gang 

med kampene til tiden i foråret. Det ved vi endnu ikke ret meget om, vi kan bare vente og håbe, at der 

er så meget styr på tingene i Danmark, at vi vil kunne gennemføre helt som vanligt til foråret. 

Vi har tilmeldt hold til vinterbold, men det tror jeg nu ikke på bliver til noget. Det er selvfølgelig 

ærgerligt, men det er også til at leve med. 

Den største konsekvens af Corona har været, at vi ikke kunne afvikle Hardi Cup i år. Det er både 

økonomisk og socialt et vigtigt arrangement, som vi altid har været glade for og stolte af. Det var 

derfor meget ærgerligt, at vi ikke kunne gennemføre det i år. Vi håber dog, at vi kan vende stærkt 

tilbage i 2021. Så ikke mere om Corona, for det tror jeg, at vi i alle mulige sammenhænge har fået 

tudet ørerne rigeligt fulde af. 

Nu til det sportslige. 

Lad mig begynde med Herre Serie 1. Jeg kan faktisk ikke helt sige, om vi endte på 4. eller 5. pladsen. 

Lige pt. ligger vi på 4. pladsen, men da Rødby gr. Corona har nogle udsatte kampe, kan DMI stadig nå 

at overhale os. Men uanset hvad så er vi sikret at ende i oprykningsspillet. Vi har spillet mange gode 

kampe og det er fuldt fortjent, at vi er med i oprykningsspillet. Toppen var meget tæt og derfor glæder 

jeg mig meget til foråret, hvor 5 af 6 hold har muligheder for at vinde. Der er så få point til forskel, at 

alle kan vinde. Det bliver et spændende forår. 

Vores serie 3 hold er i samarbejde med Eskilstrup boldklub. Det er ikke et hold, hvor der trænes 

meget, men der er mere tale om hyggebold. Det skal der også være plads til. Holdet vandt en enkelt 

kamp. Jeg kan personligt godt ønske mig, at det på lidt længere sigt lykkes, at få vores nuværende U17 

spillere til at være en trænende stamme på det hold. Jeg tror, at det ville stabilisere holdet på sigt. 

Oldboys, Veteran og Masters var alle tilmeldt sommerturneringen. Det var dog ikke så meget fodbold 

det blev til, da der var for langt til kampene og afstandene gjorde nok udslaget. Jeg tænker, at vi godt 

kan forberede os på, at i fremtiden skal vi køre længere for at spille kampe. Det tror jeg bliver en 

virkelighed om få år. Men som sagt, så fik de ikke rigtig spillet nogle sommerkampe. 

I efteråret kom alle 3 hold godt i gang. Oldboys har samarbejde også samarbejde med Eskilstrup 

Boldklub. Det er et samarbejde som har været godt og som vi ser frem til fortsætter i det nye år. Den 

første kamp efter sommerferien var mod NFC som plejer at være suveræne i rækken. Indtil 2 minutter 

før tid stod der 2-3, så dømte dommeren straffe til os. Nu kunne vi udligne. Men en af vores spiller 



udviste usædvanligt meget fairplay og sagde til dommeren, at der altså ikke var straffe. Herefter 

lavede dommeren om på sin beslutning og kampen endte med et nederlag på 2-3. Jeg går ind for 

Fairplay men det havde været sjovt at tage point fra NFC. 

Veteranholdet har ikke haft verdens bedste sæson. De ligger på sidste pladsen, men grundet Corona 

er rækken vendt om, så der mangler stadig over halvdelen af kampene. Alt kan ændres. Det som gør 

mig mest ked af det er, at vi har trukket os fra nogle kampe. Jeg synes fodbold skal spilles og afgøres 

på banen.  

Masters holdet er i samarbejde med Stubbekøbing Boldklub. Der har været nogle kampe, hvor vi har 

måtte trække os. Det er jo desværre sådan, at jo ældre vi er, jo længere tid tager det at komme sig 

over skaderne. Vi sluttede dog af med at spille uafgjort i de to sidste kampe. Så med lidt træning hen 

over vinteren, så er der godt håb for Masters holdet. 

For damerne er det en stor glæde, at vi både har et 11-mands og et 8-mandshold. Der er ikke mange 

klubber, som kan mønstre så bred en kvindetrup. Det viser sig desværre også i kampene, at ikke 

mange klubber kan stille 11-mands kvindehold. Jeg kan i den sammenhæng fortælle, at vores 11-

mands hold var tilmeldt en række, hvor der var 6 hold inden sæsonen gik i gang. Da så turneringen 

startede op viste det sig, at der kun var 3 hold i rækken. Det er lidt ærgerligt, men det er jo desværre 

ikke noget, som vi kan gøre så meget ved. Vi glæder os bare over, at de 3 hold så spillede nogle gode 

kampe mod hinanden. Holdet endte på 2. pladsen, men det siger selvfølgelig ikke ret meget, når der 

desværre kun er 3 hold.  

På trænersiden har desværre måtte sige farvel til vores træner, men vi har løst det og jeg synes selv, 

at vi har fundet en god løsning. Vi byder derfor velkommen til to nye unge trænere, som viser stor vilje 

og engagement. Det glæder jeg mig meget til. De har bl.a. begge lagt energi i at tage en 

træneruddannelse før de træder til som trænere. 

På kvindesiden har vi haft et godt samarbejde med Eskilstrup boldklub. Det ville naturligvis være 

bedst, hvis alle klubber kunne stille et hold hver, men når ikke det rigtig kan lykkes, så er vi glade for, 

at vi kan etablere gode, samarbejder med naboklubberne. 

Kvinde 8-mand har spillet rigtig mange kampe. Vi ender i den tunge ende af rækken, men når kigger 

på kampene, så kan vi spille stort set lige op med alle hold. På nær en kamp er alle kampe enten 

uafgjort, tabt med et mål eller vundet med et mål. F.eks. Lellinge som er helt suveræne, har vi kunne 

give kamp lige til stregen og kun tabt med et mål hver gang. 

Alt i alt en godkendt sæson for kvindesenior holdene. 

Er der noget NAB er kendt for, så er det vores sociale arrangementer, fester og andre sociale ting på 

tværs af hele klubben, herunder ikke mindst afslutningsfesten.  

Der var også i år arrangeret en god afslutningsfest i teatersalen, men så kom Mette Frederiksen og 

sagde, at vi kun måtte være 10 forsamlet af gangen og det kan jo på ingen måde give den fest, som vi 

gerne ville have, så derfor valgte vi at aflyse afslutningsfesten. 

Da vi ikke har haft afslutningsfest, er der ikke i år uddelt nogle pokaler på holdene. Om der kommer 

nogle svar på det, må fremtiden vise. 

Endnu engang vil jeg afslutte min beretning med at sige tak til alle jer, som hjælper med at få det til at 

fungere i klubben. Det er altid en fornøjelse at komme i klubhuset og møde de engagerede trænere, 

holdledere og aktive omkring klubben. Jeg glæder mig over, at vi ikke er skarpt delt op i seniorer og 

ungdom, men at vi kender hinanden på tværs og hjælper og støtter hinanden. En særlig tak til 

seniorudvalget, det er altid en fornøjelse at mødes med jer og være med til at tegne linjerne i vores 

fantastiske klub. 

 

Ungdom: 

Først lidt om hvad der er sket i 2020, og lidt on vores forventninger til det kommende år. 



Vores arbejde i ungdomsafdelingen tager udgangspunkt i følgende temaer: Sjovt, Sammenhold & 

Udvikling. 

Vi startede op med fællestræning om mandagene, og trænerne er begyndt at tage det til sig. Det giver 

meget – både socialt og udviklingsmæssigt. 

Vi afholdt ”VM” i august. En rigtig god dag, hvor børnene blev blandet på tværs af årgangene. 

Vi har fået købt træningsdragter til LevelX & U8 ffer Haaghspillerne. 

På grund af Corona har vi måtte aflyse vores tur til Fjord Cup, fodboldafslutning i Hallen, vores 

børnehavedag samt fællesspisning. 

Vi har fået en forældregruppe, som skal have en stor tak. 

Og vi har fået en overdækning, hvor folk kan stå i tørvejr. 

I 2021 håber vi på at få besøg af footsal spilleren Christoffer Haagh, Deltage i Fjord Cup, afholde 

børnehavedag og fodboldafslutning. 

Vi køber spillertøj og træningsdragter til alle børnene igen – sponsorerne er på plads. 

Vi skal fokusere yderligere på udvikling af pigerne. 

Vi skal have fokus på det spring der er fra ungdom til senior gennem udviklingstræning. 

Og for at runde denne beretning af, så har vi fået 43 nye spillere det seneste år. Vi skal give børnene 

nogle trygge rammer at være i, så vi både kan rumme de spillere, der er her for det sociale, og de 

spillere der vil noget mere med fodbolden. 

Vi sælger strømper- overskuddet fra salget skal være med til at muliggøre de ting jeg har nævnt. 

 

Sponsor: 

Covid19 har nedsat aktiviteten, og det kan ses i regnskabet. Der dog nye sponsorer under opstart, og 

vi forventer at afholde et sponsorarrangement i starten af det nye år. 

 

Vedligehold: 

Der er udskiftet døre og vinduer i hele klubhuset. 

Boldcontainer på træningsbane 2 er blevet malet udvendig og renoveret med skabe & gammel 

vandbeholder er fjernet. 

Nedgravning af vandledning på bane 2 og etablering af udtag til 3 vandhaner. 

Terrassen på bane 2 er færdiglavet og malet. Der er etableret strømtavle , og der er lagt fliser i 

indkørslen. 

Hegn ved cykelstativerne er malet. 

Vaskerumscontaineren er malet. 

2 døre er blevet etableret i Hardi Cup containerne samt rumdelere og hylder. 

Der er opsat nyt hegn med låger ved indgangen til petanquebanerne. 

Udskiftning af bandeplader som var defekte, samt maling af alle pladerne omkring kampbanen på 

stadion. 

Etablering af el fra det gamle stadionhus til måltavle og det nye stadionhus 

Fremadrettet bliver der sat hjul på alle fodboldmål – så ingen undskyldning for ikke at flytte dem ud til 

hegnet efter brug. 

Vi indhenter til bud på renovering af baderum og omklædningsrum 

I planlægger at opstille bænke ved støvlevasken. 

Jeg vil gerne slutte beretningen om Corona året der gik, og for ikke at glemme nogen, sige et stort tak 

til alle spillere, trønere, ledere samt alle dem der gerne ville hjælpe NAB med at GØRE EN FORSKEL, 

uden alle jer kunne vi ikke i en klub som vores overleve. 

 

Tennis: 



Vi har fået mange nye medlemmer – der er nu 28 medlemmer. 

Bordtennis er desværre lukket ned, pga antallet af spillere i hallen (Corona) – der er 15 medlemmer. 

Betalende medlemmer i fodboldklubben spiller gratis tennis. 

 
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 

Det fremlagte regnskab blev godkendt. 
 

5. Fastsættelse af kontingent og depositum for nøgler. 
Uændret 
 

6. Behandling af indkomne forslag. 
A: Ændringsforslag til §3 

Første sætning ændres fra: ”Foreningen er medlem af Lolland-Falsters Boldspil Union (LFBU) under 

Dansk Boldspil Union (DBU) – DIF” 

Til:” Foreningen er medlem af DBU-LF (Dansk Boldspil Union - Lolland-Falster) under DBU – DIF” 

Forslaget blev godkendt. 

 

B: Ændringsforslag til §7 

Næst sidste sætning ændres fra: ”Man er valgbar til bestyrelsen når man er fyldt 16 år.” 

Til: ”Man er valgbar til bestyrelsen når man er fyldt 18 år.” 

Forslaget blev godkendt 

 

 
7. Valg til bestyrelse og udvalg: 

a.    Formand (Ulige år)  
b.    Næstformand (Lige år) 

Genvalg til Bjarne Gaarder  
c.    2 suppleanter til bestyrelse hvert år. 

Genvalg til suppleanterne Jesper Hansen og Tobias Nøhr  
d.   1 revisor samt 1 suppleant. 

Revisor Jens Ebbe og suppleant Jacob Jensen  
 

                               Til udvalg vælges: 

e.   Seniorudvalgsformanden samt 1 suppleant hvert 2. år. 
          Fodbold. (Ulige år) 
f.   Ungdomsudvalgsformanden samt 1 suppleant hvert 2.år 
          Fodbold. (lige år)  
 Genvalg til ungdomsudvalgsformand Sebastian Green og suppleant Britt Olsen 
g.       Sponsorudvalgsformand samt 1 suppleant hvert 2. år (Ulige år)  

      i.       Formand, Tennisafdeling (lige år) 
  Genvalg til Lena Havsteen 

8. Eventuelt. 

Ingen bad om ordet 

 


