
     

  
 
 

 Nørre Alslev Boldklub 
Referat fra ordinær Generalforsamling 
Onsdag d. 17. november kl. 18.30 
I klubhuset, Stationsvej 3, 4840 Nørre Alslev  
 
Formanden bød velkommen 
 
1) Valg af dirigent – Arne Graa blev valgt. 1 minuts stilhed for æresmedlem Bent Kurer. 

Formandens beretning v/Søren: Kære alle. Det her er min sidste beretning som formand for Nørre 

Alslev Boldklub. Det har været 10 fantastiske og gode år som formand. For mig har det været en 

dannelsesrejse ind i den frivillige verden og de fornemme værdier, der kendetegner det at arbejde 

frivilligt for og til gavn for fællesskabet. Det har været 10 år som jeg for alt i verden ikke villet have 

undværet. Hverken som spiller, træner eller formand. Det er verdens bedste fritidsbeskæftigelse, der i 

realiteten burde være obligatorisk for alle. Tilbage til 2021: Det forgangne år har endnu en gang været 

præget af Corona og den lange nedlukning fra december 2020 og et godt stykke ind i foråret. Denne 

gang kendte vi ”rumlen” og vidste hvad vi skulle gøre, da landet endnu en gang blev lukket ned – og vi 

skulle lukke aktiviteterne ned. Men det var i vintersæsonen, så vi blev alt andet lige ikke så hårdt ramt 

af det som første gang. Så snart det var muligt kom vi i gang med udendørsfodbolden i små grupper og 

i takt med at solen gav flere lyse timer kunne vi også øge antallet af spillere på banen. Tak til alle 

trænerne, senior og ungdomsudvalget – og ikke mindst PC for at styre os sikkert igennem og klar 

opgaven til et topresultat. Samlet har vi klaret de to nedlukninger fornuftigt. Vi har stort set ikke 

mistet medlemmer – alle har betalt kontingentet – og alle var parate igen, da vi igen i foråret kunne 

slå dørene op igen. Vores økonomi har været robust igennem krisen – og vi står ikke ringere i dag end 

vi gjorde før de to nedlukninger. Vi er kommet godt igennem. Det skyldes en samlet indsats fra alle 

her i klubben og en god og rettidig støtte fra Guldborgsund Kommunes fritidsforvaltning og Kultur- og 

Fritidsudvalget – der hurtigt og målrettet tog beslutninger, der solidt holdt hånden under os som 

forening. Der er jo ikke noget der er skidt uden at det er godt for noget. Vores omklædningsrum er 

blevet renoveret – da de jo ikke skulle bruges i en periode – og de fremstår i dag pæne og moderne. I 

det hele taget har vi gennem årene brugt tid og ressourcer på at vedligeholde og udvikle vores 

faciliteter. Det være sig indvendigt i klubhuset med nyt lys, udvendigt med nye vinduer og døre – 

udenoms områderne er også under konstant renovering. Så vi har det godt økonomisk og vi har gode 

faciliteter til at kunne drive og udvikle vores fodboldklub. Vi har en god og aktiv ungdomsafdeling, 

hvor der hele tiden er fokus på at finde på nye aktiviteter og udvikle træningen for de mange børn og 

unge, der vælger at spille fodbold i NAB. Sebastian Hansen har i sin korte tid som formand for børne- 

og ungdomsudvalget præsteret et flot stykke arbejde med at motivere og lede børne- og 

ungdomsfodbolden. Det er børnene og de unge, der er vores fremtid. Det er her vi sår frøet til det der 

forhåbentligt er en livslang kærlighed for at dyrke idræt og / eller arbejde frivilligt. Desværre bliver vi 



hele tiden færre børn, unge og voksne der spiller fodbold i klubberne på Lolland-Falster. Vi er også 

blevet færre drenge og piger – mænd og kvinder i NAB i løbet af de seneste 10 år. For at imødegå den 

udvikling var NAB en af de første klubber på LF, der begyndte at arbejde sammen med andre klubber i 

børne- og ungdomsfodbolden. Vi indledte et samarbejde med Nordfalster Forenede Boldklubber i 

2015 på drengesiden og med Guldborg IF på pigesiden. Senere blev det også et samarbejde med NFB 

på pigesiden. Det har gennem årene været til stor gavn og glæde for vores ungdomshold, der har 

kunnet have et godt træningsmiljø fordi de var mange på holdet og gode kampe på et passende 

niveau. Samarbejdet med Guldborg IF ophørte for et par år siden, da de ikke længere havde nok 

pigespillere og ønskede at stå frit – og NFB opsagde samarbejdet på pige/kvindesiden for 1 år siden, 

da NFB ønskede at lave deres eget kvindesenior hold. Et hold, der aldrig blev til noget på grund af 

manglende tilslutning og for vidtløftige planer fra NFB’s side. Vi er blevet udfordret af samarbejdet 

med NFB de seneste år, da det har været en klar oplevelse i vores seniorafdeling at så snart 

ungdomsspillere fra vores fælles ungdomshold blev seniorspillere – blev de ”overtalt” til at skifte 

deres NAB medlemskab ud med et medlemskab i NFB. Det har skabt utilfredshed. Samtidigt kan vi 

konstatere at der på de forskellige ungdomshold i dag er meget få og på nogen årgange ingen spillere 

fra NFB. Vi har gennem 2021 i bestyrelsen drøftet samarbejdet med NFB og kom på seneste 

bestyrelsesmøde frem til den konklusion, at alt godt kommer til en ende – og at vi har derfor per 

31.12 2021 opsagt samarbejdet med Nordfalsters Forenede Boldklubber. Det har været 6 lærerige år 

for alle – og vi vil nu satse videre på det igangværende samarbejde med Eskilstrup Boldklub på børne- 

og ungdomssiden, holdsamarbejdet i senior på andet hold samt damerne. Hardi Cup - Gudskelov blev 

Hardi Cup gennemført i år – og tak for det. Fordi vi trængte til at have det sjovt – igen – vi trængte til 

at samles og spille bold, feste og mødes på tværs af klubber og aldre. Det var vigtigt at vi kom i gang 

igen – og det gik alt andet lige over forventning. Læhegn blev fældet uden varsel. Tidligere på året 

oplevede vi lige pludseligt at det kunstige læhegn langs vores træningsanlæg ud mod jernbanen – blev 

FÆLDET. Det var Bane Danmark, der i forbindelse med udvidelsen af jernbanen - tog den store 

motorsav frem og ryddede det hele – både de træer, der stod på deres matrikel og dem, der stod på 

vores (Guldborgsund kommunes) matrikel. Inden vi i klubben kunne nå at reagere og stoppe 

rydningen – var det hele ryddet og banerne lå helt åbent for vind og vejr samt støj. Vi var i NAB ikke 

orienteret om dette – og heller ikke taget med ind i en dialog om det. Ej heller Guldborgsund 

kommune var inddraget i beslutningen. Det var meget utilfredsstillende – og burde ikke kunne ske. Vi 

er efterfølgende taget med ind i den videre dialog sammen med Guldborgsund kommune – og der har 

været holdt en række møder med Bane Danmark. Der kommer en god løsning – og det fysiske læhegn 

med træer, buske og evt. jordvolde bliver etableret langs hele vores træningsanlæg. Vi ved bare ikke 

hvornår og hvordan den endelige løsning kommer til at se ud. God økonomi - Jeg er glad for i dag at 

kunne aflevere nøglerne til en ny formand velvidende at vores økonomi er i topform og at vi har 

muskler til fortsat at udvikle os og sætte nye initiativer i gang for at tiltrække flere børn og unge – 

samt voksne, der vil træne og spille fodbold. Vi er en breddeklub – en rigtig god breddeklub endda. 

Betydningen af dette skal på ingen måde hverken undervurderes eller nedvurderes. Vi har og skal 

have plads til alle. Både dem, der spiller fodbold. Dem der spiller tennis og dem, der bare gerne vil 

være sammen med andre mennesker der har den samme fælles interesse. Vi skal jo huske på hvorfor 

vi er her – for som der står i vores vedtægter: Foreningen har til formål at udbrede kendskab til og 

færdighed i fodbold, tennis, motion, samt anden boldsport. Såvel sportsligt som socialt. Udbrede 

kendskab til ……..og udbrede færdighed i fodbold, tennis, motion samt anden boldsport. Sportsligt 

som socialt. Og det gør vi så…. Vi er en forening med fokus på bredde i det vi gør og med hvad vi gør. 

Jeg oplever at vi en fodboldklub der er en levende organisme, som kræver engagement og hjerteblod 

fra alle sider. Og det har vi. Jeg glæder mig over, at vi på alle mulige måder formår at skabe liv og 

oplevelser i vores boldklub. Jeg har i årets løb som dommer og forældre været rundt og besøgt mange 



fodboldklubber i København, Sjælland, Møn og Lolland-Falster. Hver gang slår det mig – at hvor har vi 

dog skal passe godt på det vi har skabt. En klub med et åbent klubhus med liv og hvor man rent faktisk 

kan købe noget at drikke og spise. Et sted, hvor man som gæst bliver mødt venligt og 

imødekommende med hjælp osv. Sådan er det ikke i mange andre klubber. Der er lukket – der er 

ingen hjælpsomhed – og der er ikke noget klubliv. Klublivet skal vi værne om – og vi skal som 

medlemmer huske at bakke det op ved at bruge klubhuset og købe noget. Det skal ikke være som jeg 

ofte oplever i selv større klubber – at der er lukket og slukket. Lukket og slukket for breddereform? 

Reformplanerne i DBU Bredde havde til formål at etablere et nyt DBU Bredde og samle de seks 

nuværende lokalunioner (DBU Jylland, DBU Fyn, DBU Sjælland, DBU Lolland-Falster, DBU Bornholm og 

DBU København) i henholdsvis DBU Bredde Vest og DBU Bredde Øst pr. 1. januar 2022. Reformaftalen 

var udarbejdet under forudsætning af, at det blev godkendt på delegeret- og 

repræsentantskabsmøder i alle seks lokalunioner. De fem øvrige lokalunioner har tidligere på året 

stemt for reformforslaget, men efter afstemningsresultatet i DBU København er der nu en ny 

situation, hvor vi ikke ved hvad der kommer til at ske og hvordan der kan skabes enighed om en ny 

struktur. DBU Lolland-Falster stemte ja – og det gjorde vi også på repræsentantskabsmødet. Fordi der 

er ikke et alternativt – og vi vil stå med bedre turneringer og en stærkere regional fodbold 

organisation bag os i fremtiden, når den nye Bredde Øst er på plads. Lad mig slutte med sige tak til 

bestyrelsen for et godt samarbejde. Der er altid en fornøjelse at være sammen med jer. Nu tager en 

ny formand over og jeg vil ønske god kamp til min afløser. Tak for den tillid, der er blevet vist mig – jeg 

håber at jeg har kunnet leve op til det gennem årene. Jeg gjorde mit bedste. Tak for spillet – tak for 

kampen. Hermed overgiver jeg min beretning til generalforsamlingens godkendelse.  Beretningen blev 

godkendt. Beretning fra udvalgene. Ungdom v/Sebastian: På ungdomssiden har Carina haft stor 

succes med Level-X, hvor der nu er op til 15 deltagere. Dejligt at se, at fodbold også kan være til gavn 

for unge med problemer. Så var der i år igen træningsdragter til alle fra U7 og op efter, som de unge 

kan bruge til træning og i skolen, og vise de er en del af et fællesskab. Vi skulle have været til Pinse 

Cup, men det blev desværre aflyst, men vi håber på det bliver afholdt i i 2022. De forældre der 

deltager bor på Camping, og børnene indkvarteres på skolen. Vi fik igen i år afholdt ”VM” weekenden 

efter Hardi Cup. Det var en god dag, så det vil vi også afholde i 2022. Til sidst skal der lyde en stor tak 

til trænere og frivillige forældre. Beretningen blev godkendt. Senior v/Carsten: I ser mig som regel 

smile og i år skal ikke være nogen undtagelse. Ja jeg vil gå så langt at sige, at jeg i år er parat til at 

grine. Så spørger I måske hvad det er jeg griner af? Det kan jeg godt fortælle jer. For nogle gange så er 

det de ting, som ser mest umulige ud, som viser sig at blive den største og bedste oplevelse. I har 

måske glemt, at der var noget der hed ”Corona nedlukning” – det har jeg ikke. Og det er ikke 

nedlukningen jeg griner af, det kan I være forvisset. Men da vi i foråret begyndte at tale om Hardi Cup 

var vi meget i tvivl om det ville være realistisk at afholde Hardi Cup i 2021. Vi var en lang periode, hvor 

vi drøftede, kan det blive eller bliver det ikke? Det var meget arbejde at sætte i gang, hvis det ikke blev 

til noget. 7-8 uger før besluttet vi, okay, vi går for det og så speede vi op. Der skulle bankes lidt rust af 

de gamle kroppe og vi havde næsten glemt, alt det arbejdet det krævede – det var nok godt vi havde 

glemt det, for ellers havde vi måske ikke gjort det. Som altid så lagde vi det i uge 32, lige inden 

sæsonstarten. Da alt var på plads, ringede jeg til DBU Lolland-Falster og sagde ”nu skal vi bruge 

dommere.” De havde inden dommere og kunne ikke forstå, at vi holdt stævne, når turneringen var 

gået i gang. Det mærkelige er, at vi altid har holdt Hardi Cup i uge 32 og turneringen altid er starter 

derefter i uge 33. Nå men hvad var problemet? Det kan da godt være, at de ikke havde dommere til at 

være 2 steder, men så kan jeg fortælle, at de havde hellere ikke spillere til det. Og spillerne de ville 

hellere til Hardi Cup, så det væltede ind med aflyste kampe, fordi spillerene var her. Så det løste sig 

selv, for pludselig var der dommere til os. Nu var alle glade… ja, måske bortset fra Finn Larsen som er 

træner i Døllefjelde, for han synes lige, at han skulle hænge sine spillere ud med navns nævnelse i 



Folketidende. Det var spillerene nu ligeglade med, de nød hvert et øjeblik her i NAB til Hardi Cup og 

det så også ud til at være hyggeligt. Det er jo dejligt når de andre kommer til at rette ind efter Hardi 

Cup og ikke omvendt. Der var færre hold end der plejer, der manglede ca. 1/3 del af dem der plejer at 

være. Det var nu meget godt, for vi var som sagt sent i gang. Det endte med, at vi afviklede lidt flere 

kampe om fredagen men til gengæld ikke spillede om søndagen. Det gav ekstra kræfter til festen 

lørdag aften, som blev fantastisk. Der er måske nogen som ikke husker så meget fra festen, men alle 

så glade og tilfredse ud, da vi serverede morgenmad søndag morgen. Når folk ankommer til Hardi Cup 

giver det flash backs til når de åbner Roskilde Festivalen, for alle vil gerne have de bedste pladser på 

teltpladsen, det er en fantastisk oplevelse at lukke dem ind fredag kl. 14. Jeg overvejede at sende en 

tak til Finn Larsen, som gav os en helt ubetalelig reklame med sit skriveri i Folketidende. Nå lad nu 

ham ligger, jeg mener at have læst, at de selv har løst problemet i DMI. Sportsligt har tingene båret 

præg af Corona, som brød sæsonen lidt anderledes op, men det endte med alle kampe blev afviklet. 

Lad mig begynde med kvinderne. Her samarbejde vi godt med Eskilstrup Boldklub, et samarbejde som 

fungerer fantastisk godt. Vi har et 11-mandshold og et 8-mandshold. Der har været god tilslutning til 

træning og i foråret var der især mange til træning. Det tog lidt af i efteråret, men generelt set, så har 

der været flot opbakning til både træning og kampe. 8-mands holdet nået at vinde sin række og kom 

videre og vandt både kvart- og semifinale, inden de i finalen løb ind i Hedehusene. Det viste sig at 

være et hold, som bestod af et par tidligere landsholdsspillere og andre med erfaring fra højeste 

niveau. Det var for stor en mundfuld, men rigtig flot at vi nåede helt til finalen og dermed gav pigerne 

en super stor oplevelse. Jeg så både kvart-, semi- og finalen. Det var spændende kampe og flot 

fodboldspil. Tak til pigerne for gode oplevelser. 11-mandsholdet gjorde også en rigtig god figur. Både i 

forår og efterår var det med helt i toppen af rækken og var en af de markante hold, som de fleste 

frygtede at møde. Det viser at en god træningsindsats giver sig udslag i kampene og vi har haft et 

historisk godt år. Det eneste som ærgrer mig er, at vi oplever at pigerne enten flytter væk eller 

stopper med at spille fodbold meget tidligere end drengene. Det er en fælles udfordring for alle 

klubberne i området og det betyder også, at pigerne ofte må køre længere for at få ordentlig 

modstand. Jeg har ikke løsningen på dette problem, men jeg håber, at det er noget som man højere 

oppe kan se nærmere på, for det er rigtig ærgerligt for kvindefodbolden. Vi oplever et stort 

engagement også uden for banerne og i år har flere af kvindespillerne været med til at lave 

fodboldafslutningen. Årets spiller på 11-mandsholdet er Line Vastila. Hun er gået foran ved at være til 

træning og kamp næsten hver gang og har også flyttet sig markant i værdi for holdet. På 8-

mandsholdet er årets spiller Naja Jensen. Når man har set på holdet i 5 minutter, så er man ikke i tvivl 

om, hvorfor hun har fået pokalen, for jeg har sjældent set en større fighter end hende. Herreholdet 

kom for første gang i 4 år i oprykningsspillet i foråret. Det var sidste halvår med Kenneth som træner 

og derfor en krone på værket. Kenneth har på mange måder bragt en masse godt til NAB og jeg har 

som seniorformand været rigtig glad for samarbejdet med Kenneth. Indimellem fandt nogle ham 

måske for ”engageret” men jeg har altid haft stor respekt for hans eget store engagement.  Efter 

Kenneth har vi valgt i stedet for at satse på 2 trænere. Det er kræfter som er hentet fra Sydsjælland 

nemlig Dieter Bruun og Kristoffer Larsen. Det er 2 gutter som udviser et stort engagement. Det er også 

lykkedes at fastholde en god træningsindsats, hvilket jeg er rigtig glad for. 1. holdet endte i bunden af 

oprykningsspillet, så det er fortsat et serie 1 vi har i NAB. Det er også fint, for på den ene side vil vi 

gerne have sportslig succes, men det er vigtigere for mig, at skabe en god klub og en god klubånd og 

det oplever jeg til fulde vi formår. Vi har fået spillere udefra og de står måbende når de ser de forhold, 

som vi byder her i NAB tøj, træningsanlæg, sound Box og senest sågar fjernsyn i omklædningsrummet. 

Jo, det er gode forholde og det er jeg stolt af. Alt hvad der er kan være med til at skabe liv og 

fællesskab for spillerne og liv i klubben, er jeg med på. I efteråret har vi ikke haft marginalerne med os. 

Vi har tabt en del kampe med et sølle mål. Men som sagt om man taber med et mål eller fem, så er 



pointhøsten den samme, desværre. Det manglende held har betyder, at vi endte på 7. pladsen og 

dermed lige nøjagtigt ikke kom med i oprykningsspillet. Jeg synes stadigvæk, at det er en godkendt 

indsats. Der har været godt engagement og som sagt marginalerne har ikke været på vores side. 

Faktisk har vi spillet lige op med de bedste hold i rækken, hvor vi bl.a. slog vinderen af rækken 

Branderslev med 3-0 og det var deres eneste nederlag. Jeg synes, at vi har et godt fundament og med 

lidt mere helt, så havde vi spillet med oprykningen til LF-serien. Årets spiller blev Anders Jørgensen. 

Anders er en ung mand som både er en dygtig fodspiller, men også et rigtigt klubmenneske. Han har 

både på og udenfor banen vist stort hjerte for NAB og personligt synes jeg, at det er et rigtigt godt valg 

som årets spiller. Fighterpokalen går i år til Carsten Pedersen bedre kendt som ”snurretoppen”. 

Carsten har på trods af, at han har været med i mange år, stadig har et usædvanligt stort engagement 

og altid går foran. Carsten har de seneste år glemt at se på sin dåbsattest og føler stadig ikke, at han er 

gammel nok til Oldboys. Og tak for det Carsten, det er en stor fornøjelse at se dit fortsatte store 

engagement. Årets talent pokalen er i år gået til Viktor Brunsgaard. Viktor har nærmest stået og 

ventet på at blive gammel nok til at spille seniorfodbold. Han vil bare så gerne spille fodbold og det er 

skønt at se, et ungt menneske med så stor passion for sporten. 2. holdet er et samarbejdshold med 

Eskilstrup. Det har primært været spillere fra NAB. Det har i foråret været ledet af Mikkel Jørgensen. 

Da Mikkel fandt ud af, at han da stadig godt selv kunne spille fodbold og ikke var helt fodbold-invalid, 

valgte han i stedet selv at satse på at være aktiv spiller, et valg som jeg til fulde støtter. Vi ledte 

herefter i posen for at finde en god leder for holdet og frem af gemmerne kom Peter Hendriksen. 

Peter har været væk fra NAB nogle år men har igen fået overskud til være aktiv og det glæder mig 

utroligt meget. Jeg har kendt Peter i mange år og det glæder mig at se Peter tilbage i manegen. Peter 

har altid været et menneske, som har ydet alt for fodbolden som træner og leder, og det er en stor 

glæde, at have ham tilbage aktivt i klubben. Pokalen på 2. holdet er gået til Mikkel Jørgensen. Det er 

ikke den tidligere træner, men den fitte unge Mikkel Jørgensen. Mikkel har fået pokalen fordi han 

møder op til træning og fordi han er en god kammerat, som altid kommer med godt humør til holdet. 

2. holdet har glædet seniorudvalgsformanden ved, at de både forår og efterår er endt bedre end 

Nordfalster. Oldboys er ledet af Jesper Hansen. De har haft en svær sæson, hvor det ind imellem har 

været vanskeligt at samle spillere til holder. De har formået at spille næsten alle kampene og også 

vundet en del. Vi plejer at have gode traditioner på Oldboys, men måske er der efterhånden en 

gruppe som er ved at blive for gammel og det har givet udfordringer for Oldboys. Pokalen på Oldboys 

holdet er gået til Jimmi Olsen. Han har været en klublegende gennem mange år. Jimmi har ikke haft 

mange afbud og det er derfor fuldt fortjent, at han får årets pokal. Veteran har skiftet leder midt i 

sæsonen. I mange år har Heine Steinbach været leder for holdet, men han har videregivet stafetten til 

Bo Daugaard. Der er også ind imellem udfordringer med at stille hold på veteranholdet. Men altså de 

har jo også en alder, hvor en skade ikke er løst på få dage, men tager måneder. Der har derfor været 

en del kampe, hvor de ikke har kunne stille hold. Når de endelig kan stille hold, så plejer de til gengæld 

også at vinde. Pokalen er gået til Ulrik Larsen. Ulrik giver altid alt hvad han har, ligesom Ulrik altid 

sætter ting til side for at prioritere fodbolden. Veteran Master er leder af Bjarne Gaarder. Bjarne har 

set det som sit livs kald at være Sherif for holdet. Det er stort engagement og der skal meget til at få 

lov at melde afbud til Masters. De stiller op i alle kampe, her er der ikke så mange skader, men hellere 

ikke så meget løb. Vi har en del ”unge” med som kun er lige i starten af 50’erne og det gør os til et 

rigtig stærkt hold, hvor vi vinder på den gode form. I begyndelsen gik det ikke helt så godt, men på det 

seneste har de vundet en del af deres kampe. Det tyder på en god indstilling, hvor man lige lader det 

sidste glas rødvin stå, når man skal spille kamp i ugens løb. Jeg er glad for, at Veteran Master er blevet 

en række, hvor mange klubber har et hold. Det er dejligt at se, at fodbolden er blevet bedre til at 

rumme nogle af de gamle spillere, som måske ikke længere kan så meget sportsligt, men som fortsat 

gerne vil være en del af fodbolden og klubben. Vi har også stor glæde af vores Oldboys, Veteraner og 



Masters spillere i NAB. Pokalen hos Veteran Masters gik til Bo Daugaard. Bo er en af de unge ”løver” 

som virkelig kan udfolde sin gode fysik på Masters holdet. Bo kan godt finde tid til både at være 

holdleder for Veteran holdet og selv spille med på Veteran Masters, men i den alder går der nok 

hellere ikke så meget tid med træning. Jeg vil nu slutte min lidt lange beretning. Den bliver måske 

længere år for år, men min glæde ved at seniorudvalgsformand bliver også større og større for hvert 

år. Jeg er oprigtig stolt af at være en del af denne fantastiske klub. Jeg synes, at der sker så meget godt 

og vi giver mange gode forhold for drenge og piger og mænd og kvinder og det giver mig rigtig meget 

at være med. Tak til seniorudvalget for en god arbejdsindsats og altid stort engagement. Tak til alle jeg 

som hjælper til med aktiviteterne i klubben, både på banerne og uden for banerne, hvor vi arbejder 

for at skaffe midler til et højt aktivitetsniveau. Jeg kunne nævne aktive med salg af fyrværkeri til nytår 

eller aktive som går en indsats ved koncerter i parken. Jeg møder hver dag et stort engagement, 

tusind tak for det. Frisk kommentar fra Søren og ros. Beretningen blev godkendt. Vedligehold v/P.C.: 

2021 gik vi i gang med at renovere de 2 baderum, som Vådrumsspecialisten stod for. Det tog ca. 4 

uger. Så nu kan vi med glæde gå i bad igen. Resultatet var OK med enkelte skønhedsfejl, ser vil blive 

rettet op på. Det blev lidt dyrere end beregnet, fordi vi valgte samtidig at sætte nyt loft op i de 2 rum. 

Udendørs har der været en løbende vedligeholdelse så som maling af overdækningen på 

træningsbanen. Der blev fældet træer langs tennisbanen ved pladsen op til indgangen ved bane 2. 

Samtidig blev volden fjernet, så der fremover kan etableres et grønt område med bænke. Sidst på året 

har kommunens Grønt Afdeling fjernet alle træer og buske lange bane 2. Der er filset grene, som er 

spredt ud på volden, og derefter er planen, at der skal sås en masse blomster (et såkaldt insekthotel). 

En stor tak til kommunen for dette arbejde. Der er indkøbt nye pæle, plader og rekler til etablering af 

hegn og overdækning til ny støvlevask bag klubhuset ved tennisbanen samt de steder hvor der 

mangler hegn. Banderne på stadion bag målene skal fjernes så græsklipperen kan vende helt ude ved 

stålhegnet. Der skal fremover etableres en handikap venlig indgang til træningsbanerne samt en 

handikap P-plads i forbindelse med indgangen til træningsbanerne. Omklædningsrummene skal også 

have en kærlig hånd med eftersyn af bænke og skabe og etablering af nye lofter samt en gang maling. 

Det var i korte træk hvad der er lavet, hvad der er i gang og hvad der skal laves. Jeg vil hermed slutte 

beretningen og takke alle de frivillige spillere, trænere ledere samt alle andre der har ydet en stor 

hjælp til klubben. Uden Jer kan alt dette ikke lade sig gøre. Alle der er med gør en forskel – uden Jer 

ingen klub! Bo Daugaard: Rette fliser langs kunstbanen, Ja træer fælles. Beretningen blev godkendt. 

Sponsor v/Jesper Holm: Kan ikke klage, men både op og ned. Desværre kun et enkelt arrangement 

Bøf klubben- storskærm. Beretningen blev godkendt. Tennis v/Lena: Fremgang på 15 medlemmer. 2 

nye i tennisudvalget. Vi har også bordtennis. Beretningen blev godkendt. 

2) Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. v/Lena: Hurtig gennemgang – ingen 
kommentarer. 

3) Fastsættelse af kontingent og depositum for nøgler: Ingen ændring 
4) Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. 
5) Valg til bestyrelse og udvalg: 
a.    Formand (Ulige år): Søren ønskede ikke genvalg, Bjarne Gaarder blev valgt. 
b.    Næstformand (Lige år): Som erstatning for Bjarne Gaarder blev Malou Bohr valgt for 1 år. 
c.    2 suppleanter til bestyrelse hvert år. Jesper Hansen & Tobias Nøhr blev valgt. 
d.   1 revisor samt 1 suppleant. Keld Jørgensen & Jakob Jensen blev valgt. 
                               Til udvalg vælges: 

e.  Seniorudvalgsformanden samt 1 suppleant hvert 2. år. (Ulige år): Formand Carsten Petersen og 
suppleant P.C. blev begge genvalgt. 

f.  Ungdomsudvalgsformanden samt 1 suppleant hvert 2.år. Fodbold. (lige år)  
g. Sponsorudvalgsformand samt 1 suppleant hvert 2. år (Ulige år): Formand P.C. & suppleant 
Jesper Holm blev begge genvalgt. 



h. Formand, Tennisafdeling (lige år) 
8. Eventuelt: Lena: Ophængning af Julelamper på lørdag, fandt 2 frivillige. Bjarne Gaarder: Farvel til 

Søren. Arne Graa: Tak til Søren. 

 

 NAB hurra håb. 


