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Generalforsamling 2016
Arne Graae Jensen blev valgt som dirigent.

Formandens beretning
Kære NAB’ere,
Hver gang jeg starter min bil for at tage herop – så glæder jeg mig altid. Uanset om det er for at
træne eller spille selv, være træner for et af klubbens hold eller for at tage til møde i bestyrelsen, så
er det altid noget jeg gør med glæde.
At være i en klub og yde et stykke frivilligt arbejde kan ikke undervurderes. Nuvel – der er
perioder, hvor der bruges mange timer om ugen på at være noget for andre – samtidigt med at der et
job og en virksomhed der skal passes og udvikles.
Men når vi gør det hele op – Når jeg gør det hele op, så er det det hele værd. Når man se en af
drengene eller pigerne smile over hele ansigtet og være ved at revne af stolthed over at ”det endelig
lykkedes” med hvad det nu en end….de har kæmpet med….så ved man det. Det er derfor vi
arbejder frivilligt hver dag – for at skabe glæde og fornøjelse for børn, unge og voksne….til gavn
for fællesskabet.
Året 2016 har samlet set været et godt år i NAB.
Vi har en god klub.
Vi har mange medlemmer – selvom der altid er plads til flere. Vi har fremgang i ungdommen – og
vi har udfordringer hos de voksne.
Vi har en klubliv, som andre klubber kun kan misunde os.
Vi har samlet set en god økonomi, hvor der er et lille overskud på årets regnskab, hvilket er
tilfredsstillende. Det skyldes mange ting, men mest af alt en person. Det er vores kasserer Lena
Havsteen, der yderst kompetent og med sikker hånd holder styr på vores indtægter, men ikke mindst
vores udgifter. Det er i høj grad Lenas fortjeneste, at vi har styr på den samlede økonomi her i
klubben.
Derfor stor ros og anerkendelse for din indsats Lena – tak.
Zoomer vi ind på regnskabet kan vi dog se, at det desværre ikke alle steder i klubben går lige godt
rent økonomisk. Vi har desværre kunne konstatere, at vi slutter regnskabsåret med et stort
underskud i ungdomsafdelingen på 81.000 kroner. Det er ikke tilfredsstillende, og der skal i det
kommende år arbejdes intenst på at rette dette underskud op gennem en strammere styring af
udgifterne og et forstærket fokus på at skaffe indtægter.
Bestyrelsen vil gerne anerkende det store arbejde som UU formand Morten Fogtmann hver dag ene
man lægger i at lede og udvikle klubbens ungdomsafdeling.
En del af baggrunden for det store underskud er en ændret praksis fra Guldborgsund kommune, der
betyder at vi lige pludseligt er blevet præsenteret med et krav om at vi har fået udbetalt for meget i
aktivitetstilskud – og derfor er UU blevet trukket væsentligt i det kommunale tilskud.
Det er desværre en udvikling vi ser, at de kommunale tilskud til foreningsdrift hvert år bliver
forringet – og dermed gør det vanskeligere at drifte en klub og forening som vores.
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Vi kan også se, at der fortsat ydes en flot indsats i seniorafdelingen for at skaffe ressourcer til ikke
bare at drive seniorafdelingen men også for at udvikle afdelingens store seniorstævne Hardi Cup.
Der er en fantastisk indsats der ydes af alle, der er involveret i dette kæmpe arrangement.
Vores vigtigste indtægt i klubben – den der gør at vi kan drive klubben osv – er bidragene fra vores
sponsorer. I år har ansvaret for at finde de mange sponsorkroner ligget i hænderne på vores
sponsorformand Jesper Holm.
Og det er en opgave han har løst med stor effektivitet. Et ambitiøst budget var det lagt – men det
blev opfyldt og alle sponsorkronerne var alt andet lige tidligt i hus. Flot arbejde og ros og
anerkendelser til Jesper for det store og meget vigtige arbejde han har ydet for klubben.
Jeg har i årets løb som træner været rundt og besøgt mange fodboldklubber i København, Sjælland,
Møn og Lolland-Falster.
Hver gang når vi var på udebane slog det mig – at hvor har vi dog en god klub. 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. Det er lukket – der er ingen hjælpsomhed – og der er ikke
noget klubliv.
Som de sagde til os en hverdags aften i en nordsjællandsk klub: ”I lukker og slukker selv”, da
spillere, forældre og trænere stod og fik en medbragt sandwich og sodavand inden køreturen på 1,5
timer hjem.
Derfor vil jeg i dag rette en stor tak til PC og Gitte og Brian Lodberg for deres store arbejde med at
vi har en klubhus, der er åbent og venligt….
I den sammenhæng skal også siges, at vi i 2016 har arbejdet meget med at skaffe frivillige til at løse
de mange små og store opgaver vi har i klubben. Og det er lykkedes.
Derfor stor tak til alle, der har arbejdet frivillig i klubben. Ingen nævnt -ingen glemt. Dog vil jeg
tillade mig at fremhæve den store indsats som Per Sørensen som ungdomskonsulent har ydet,
Smeden for hans kontante styring af seniorafdelingen, Bo Daugaard for altid at sige ja til en opgave;
PC for altid at være her, MF for den konstante kamp for at skabe udvikling og samarbejde i
ungdomsafdelingen.
Nu et lidt større perspektiv – fodbolden på Lolland-Falster er i krise. Lad os bare sige det som det
er: Det ser ikke opløftende ud, når vi ser bare et par år frem i tiden. Stadigt færre seniorhold og
stadig færre børne-og ungdomsspillere i hver årgang. Hold der trækkes, hold der ikke kan stilles,
turneringer der ikke bliver til noget, længere køretid, hvis du vil spille mod andre hold.
Det sgu noget værre noget…….
…..men vi kan ikke tillade os at give op og smide håndklædet i ringen.
Derfor er det glædeligt, at initiativet med et samarbejde på ungdomssiden med først Guldborg IF,
siden NFB og nu senest Eskilstrup er den rigtige vej at gå.
Her giver 1+1+1+1 = 5…fordi summen er større end hver enkelt del hver for sig.
Jeg synes det er modigt og fremsynet af vores ungdomsledere at gå den vej…..og det har også givet
resultat i flere medlemmer, et bedre træningsmiljø…..og glade fodboldspillere, der kommer ud at
spille kampe og har dygtige trænere.
Det er ikke nem vej at gå, men det er den rigtige vej.
Vi skal fortsat arbejde for at vi hver i sær er selvstændige foreninger og klubber. Det skal der ikke
rokkes ved, da KLUBBEN er basen i det hele og vores lokale rekrutteringsgrundlag. Men vi skal
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samarbejde med alle relevante klubber, for at skabe de bedste rammer for såvel ungdom som senior
i fremtiden.
Jeg vil godt i denne anledning rose vores samarbejdsklubber Guldborg IF og NFB. Det er en
fornøjelse at vi er på samme hold, og at vi har lykkedes med at skabe en fast og bæredygtigt
fundament for vores samarbejde.
Så ja – fremtiden er ikke så lys og fantastisk som vi gerne vil have den til at være. Vi må nok sande
at der bliver færre voksne, der gider spille fodbold, der bliver nok også flere ældre, der godt vil
spille fodbold, , der bliver færre børn i hver årgang og strammere økonomiske vilkår fra kommunen.
Vi kunne vælge at sætte os over i hjørnet og klynke over det hele…..men det gør vi ikke. Vi
kæmper videre…og det skal nok gå alt sammen.
Og med disse ord overgiver jeg min beretning til generalforsamlingens godkendelse.

Ungdomsudvalgets beretning 2016

2016 har været et travlt år for børne- & ungdomsafdelingen. Der har været stor hjælp fra flere
frivillige samt vores sportskonsulent Per Sørensen der takker af.
Tak for hjælpen.
Vi har gjort det bedste vi kunne og som altid med fokus på sportslige og ikke på at tjene penge.
Vi har forsøgt at skabe mulighed for mange aktiviteter til gavn for vores børn. Vi har haf fokus på et
godt træner miljø så de har lyst til at tage en tørn mere.
Vores hold har været til HG Pinse Cup, Træningslejr på Bindernæs, stort pigestævne i Jylland samt
en camp i sommerferien med udgangspunkt i Guldborg. Til Campen havde vi gæstetrænere fra HB
Køge.
Udover Camp blev der lavet en kom sammen i Juleferien for vores spillere der var eller skulle på
efterskole.
Trænerne for børne holdene arrangerede sommerafslutning hvor der var medaljer til samtlige
spillere.
Vi har gennem året været 150 – 160 ungdomsspillere.
Vi har haft en medlems stigning på 15 %
En stor tak til alle de trænere der har været involveret og har været med til at give børnene en god
oplevelse.
Så vil vi rette en stor tak til PC for samarbejdet vi håber det bliver ligeså godt i 2017.
Derudover skal der lyde en stor tak og skulder klap til vores formand Søren Knudsen for at samle
ekstra midler ind til børne- og ungdomsafdelingen.
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Vi har været repræsenteret med frivillige hjælpere til Hardi Cup.
Det har resulteret i ekstra indtægter som vi er meget glade for. Det viser samtidig også at vi arbejder
sammen på tværs af afdelingerne til gavn for medlemmerne.
Vi har fortsat vores samarbejde med NFB & Guldborg IF og har på pigesiden udvidet dette til også
at gælde EB.
Flygtningestrømmen fra Syrien kom vi også til at mærke positivt i NAB og vi har derfor søg DIF
om midler.
Vi har fået kr. 11.000,Vores næste step i samarbejdet er at omkostningsoptimere vores udgifter, således at fælleshold gør
at hver klub får mindre omkostninger.
I vinterhalvåret har i hold der deltager i Futsalturneringer, vinterbold samt stævner. Vi afholder
vores Julestævne den 10/12-16 kl. 10:00 – 13:30 i Hallen.
Vi er allerede i gang med forberedelserne til næste år.
Tak til alle der har ydet et frivilligt bidrag i børne og ungdomsafd.

Ungdomsudvalget

Beretning seniorudvalget 2016
Når jeg ser tilbage på de seneste 5-6 år, så er der ikke meget at glæde sig over, hvis vi kun ser på det
rent sportslige. Efter en del år i LF-serien har det de seneste år heddet serie 1. De første sæsoner var
vi med i toppen og dermed i oprykningsspillet, men de seneste 2 sæsoner har det heddet
nedrykningsspillet, og det er langt fra tilfredsstillende.
Vi har altid haft en klar målsætning i NAB om, at det skal være godt at spille fodbold i NAB. Vi
skal have en klub, hvor alle føler sig velkomne, hvor der er et godt socialt liv og hvor der først og
fremmest var plads til de unge spillere til kampene. Disse målsætninger er jeg stolte af og jeg føler,
at vi til fulde har levet op til disse værdier.
Jeg må dog erkende, at det efterhånden er ved at gøre ondt, at vi har så gode faciliteter både
omkring klubhus, baner, stadion og det sociale liv, men vi sportsligt er så langt fra, at det ikke også
smitter af på de sportslige resultater.
De seneste år har Søren Schrøder været træner for vores herre senior. Vi har haft et godt samarbejde
med Søren og han har også været en rigtig god træner, som har formået at skabe en god atmosfære
og haft en god kontakt til spillerne. Vi har på mange måder oplevet, at Søren har leveret det som vi
ønskede og været med til at værne om vores værdier.
Sportsligt nåede vi nok et nulpunkt, da vi d. 1. oktober tabte 5-0 til Frem Sakskøbing og spillede en
katastrofal kamp. Efter den kamp var vi i seniorudvalget meget frustrerede og tænkte, hvad skal vi
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gøre, for at få spillerne til at yde deres bedste og en indsats, som vi kan være bekendt. Vi besluttede
at lave et spillermøde, hvor vi havde den positive oplevelse, at spillerne besluttede sig for, at nu
rykker vi sammen i bussen og smøger ærmerne op, og det hjalp. De resterende kampe ydede vi en
rigtig fornuftig indsats og de 4 sidste kampe tabte vi ikke, hvilket jeg betegner som et første step op
af en sportslig trappe.
Derfor har vi i seniorudvalget besluttet, at nu vil vi forsøge igen at få NAB på fodboldlandkortet. Vi
ved godt, at det er en langstrakt proces, men vi har vurderet, at grundlaget lige nu, er rigtigt godt
for, at bygge noget nyt op, som gerne også skulle resultere i mere sportslig succes, uden af den
grund, at gå på kompromis med vores værdier. Vi vil ikke ud og købe spillere eller fylde vores
førstehold med spillere som kører hjem fra København, men ikke deltager i klubmiljøet. Vi ønsker
en klub, hvor der er et dagligt liv i klubhuset og hvor alle spillere, unge som gamle oplever sig som
medlem af en levende klub.
Vi gjorde os mange tanker om, hvordan vi kunne ændre vores målsætning på en måde, hvor vi ikke
sætter værdierne over styr. Vi var ret hurtigt enige i seniorudvalget, at vi ville finde en af
landsdelens dygtigste trænere. En træner som både sportsligt, socialt og engagementsmæssigt kan
være med til at styrke klubben. Derfor er det også en stor glæde, at I jo nok har, kunne se, at vi efter
sæsonafslutningen har ansat en ny førsteholdstræner, nemlig Kennet Bøv Hansen. Det skal ikke
være nogen hemmelighed, at Kenneth stod allerøverst på vores ønskeliste og det er derfor en stor
glæde, at han fremover skal stå i spidsen for vores 1. hold. Kenneth har allerede vist stort
engagement omkring spillerne og holdet, og vi er overbeviste om, at den indstilling som
kendetegner Kenneth, vil smitte af på spillerne.
Det er ikke sikkert, at det betyder oprykning med det samme, men vi er overbeviste om, at vi nu går
en tid i møde, hvor der bliver bedre sportslige resultater og på et tidspunkt, vil vi igen være at finde
på det lokale fodboldlandkortet. Det er en helt klar målsætning, at vi skal forblive i serie 1 og i
efteråret 2017 skal komme i oprykningsspillet.
Vores 2. hold spillede i serie 3. I foråret endte de lige over midten i rækken, mens de i efteråret
kvalificerede sig til en oprykningskamp mod Tingsted. Det blev en spædende kamp og ingen tvivl
om, at Tingsted med deres ambitioner, gerne ville være blevet i serie 2.
Kampen blev spillet på vores stadion og der var på trods af regnvejr mødt en hel del tilskuere op. Vi
var nok ”underdogs”, men som bekendt så bolden rund og der kan ske alt i fodbold. Denne dag gik
det vores vej, Tingsted scorede faktisk flest mål, men da 2 af dem var selvmål endte det med, at vi
vandt 3-1 og dermed sikrede opryknings til serie 2.
Når det er gået så på 2. holdet skal der herfra lyde en stor tak til holdleder Bo Daugaard, som har
vist et stort initiativ. Det har ikke altid været let at samle et hold, men med vedvarende indsats, er
det lykkedes Bo næsten hver gang, at få stablet et hold på benene, kombineret af ældre og unge
spillere. Vi vandt faktisk alle de kampe, hvor vi stillede op, men en enkelt gang kunne vi simpelthen
ikke stille hold og blev derfor taberdømt.
Damerne er klubbens klart mest succesrige hold. De spiller i SBU 8-mandsfodbold og i foråret
vandt de puljen. Herefter spillede de kvalifikation med Nakskov om, at komme til ”Final 4”
slutspillet. De lykkedes at spille Nakskov ud af banen med en sejr på 5-0 og dermed var vi klar til
slutspillet.
Her blev det hele lidt sværere og vi tabe desværre knebent til Orient GI og Toksværd, begge kampe
dog kun med et enkelt mål.
Så alt i alt må vi konstatere, at på kvindesiden er vi rigtig godt med. Der er en god stemning på
holdet og Kristine Halling er holdleder og sørger for, at der er en rigtig god stemning omkring
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holdet. Holdet har i denne sæson fået en del hjælp af unge spillere, som langsomt er ved at blive
integreret i seniorafdelingen.
De unge spillere har en god træningskultur i ungdomsafdelingen under træner Per Sørensen, hvor de
spiller i kvinde serie 2 11-mands rækken i et samarbejde med Guldborg og Nordfalster. De har
mange kampe, hvor der køres langt til kamp, hvilket kan være en belastning. På længere sigt er det
ønsket, at de skal indgå i kvindesenior afdelingen. Der foregår en dialog klubberne imellem om
fremtiden, denne dialog er endnu ikke afklaret endeligt.
Oldboys blev i foråret nr. 2 i rækken. De betød, at de i efteråret skulle spille den bedste række, da
man der deles op ved sommerferien. Det lykkes også , at få 2. pladsen, hvilket i realiteten betyder,
at vi har det næstbedste oldboys hold på Lolland-Falster, kun overgået af NFC. Det er et rigtig flot
resultat, men traditionelt har vi altid været gode på Oldboys. Holdet bæres i væsentlig grad af
spillere, som tidligere var bærende kræfter på vores 1. hold. Det er godt at se, at spillerne forbliver i
klubben også når de bliver lidt ældre.
Veteran har en lang turnering som strækker sig over både forår og efterår. De endte med at blive nr.
9 ud af 15 hold, så det er nogenlunde midt i rækken. Når man ser sæsonen igennem har der været
brugt 26 forskellige spillere på holdet. Da vi ved, at gamle mænd nemt bliver skadet er det faktisk
ikke så mange spillere og ind imellem har det ikke været helt let at stille holdet.
Derfor vil jeg da gerne opfordre til, at hvis I kender nogle, som kunne trænge til at blive trukket på
græs ind imellem, så skal vi nok kunne finde plads til dem enten på Oldboys eller Veteranholdet.
I den sammenhæng vil jeg nævne, at en af de nyere tiltag i klubben er fodbold fitness hver torsdag
aften, som er en moderne form for træning, hvor man gennem leg med bold, får sved på panden,
men hvor alle kan være med.
Jeg plejer altid at nævne i min beretning, hvem der har modtaget pokaler fra de forskellige hold. På
1. holdet tilfaldt pokalen i år Mikkel Jørgensen. Mikkel er en af vores unge spillere, som er meget
alsidig og derfor både har været målmand og markspiller. Mikkel går foran til træning og viser en
god op positiv indstilling for holdet.
Fighterpokalen går år til Tim Brian Andersen. Tim er en af de spillere som i kampene og til
træning går forrest, når det handler om at vise vilje og indstilling. Man kan altid være sikker på, at
Tim giver sig 100% uanset stillingen i kampen.
2. holds pokalen går i år til Jesper Steffensen. Det er en af de gamle heste, men Jesper møder altid
op med en god indstilling og er klar, når der bliver kaldt. Han har spillet næsten alle kampe på 2.
holdet, men der har dog været nødsaget til at hjælpe 1. holdet. Det er dejligt når en spiller altid er
parat og træder ind der, hvor der er brug for ham.
Kvindepokalen er i år gået til Karina Kofoed - Skov. Karina har både fungeret som forsvarsspiller
og målmand og har været en krumtapperne bag, at det er lykkedes med så stor sportslig succes for
damerne.
På veteranholdet gik pokalen i år til topscoreren Heine Steinbach, som er gudsbenådet
midtbanespiller, det er tydeligt at se på hans spil, at han som barn har kigget på Laudrup brødrene er
opvokset i samme område som Frank Arnesen.
Igen i år har vi med stor succes afholdt det traditionsrige Hardi Cup. Det var 8 år og igen voksede
stævnet, som det har gjort år efter år. Der er hvert år flere hold med og der er også flere deltagere til
fest, morgenmad med mere.
Når vi arrangerer Hardi Cup er et vigtigt formål, at vi gennem det arrangement tjener penge, som er
med til, at vi kan have gode aktiviteter i klubben hele året.
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Derfor har det været en torn i øjet, at udgiften for at benytte Nørre Alslev hallen er steget
betragteligt i de 8 år, hvor vi har afholdt stævnet. I år lykkedes det, at få Guldborgsund Kommune
til at hjælpe os, men det er ikke sikkert, at vi gør det fremover. I udvalget omkring Hardi Cup gør vi
os mange overvejelser om, hvad vi gør fremadrettet, men en ting er sikkert, vi skal holde udgifterne
nede til Nørre Alslev hallen, for at afholde Hardi Cup.
Vi ved godt, at hallen også skal leve, men jeg oplever, at kommunen fører en stram politik som gør,
at vi ind imellem oplever, at de lokale initiativer er vanskelige at realisere. Vi har set, at der er satset
stort i Nykøbing, men det er vores holdning, at der også skal være plads til klubber og foreninger
andre steder i kommunen. Det er derfor vigtigt, at der skabes ordentlige vilkår, så der stadig er
nogle, som har lyst til at skabe aktiviteter som Hardi Cup. Jeg tror, at der er behov for, at
Guldborgsund Kommune revurderer vilkårene for hallerne, som drives som selvejende institutioner,
og derfor skal hente mange penge fra foreningslivet, for at kunne eksistere. Det er ikke rimeligt, da
vi først og fremmest skal tjene penge til aktiviteter og ikke for at drive hallen.
Sidst på året vil vi forsøge med en ny aktivitet, som alle i byen vil høre til, i hvert tilfælde, hvis man
er hjemme nytårsaften. Vi vil forsøge at sælge nytårskrudt, som skal sælges fra klubhuset fra d. 27.
til d. 31. december. Jeg nævner dette, så I alle husket, at komme og støtte klubben, når I skal skyde
nytåret ind.
Til alle trænere, ledere, spillere og venner af klubben, vil jeg sige tak for jeres store indsats i årets
løb, uden jer havde det ikke været muligt, at have så mange aktiviteter i NAB.
Med venlig hilsen
Carsten Petersen
Seniorudvalgsformand

Vedligeholdelsesudvalget
Udendørs vedligeholdelse havde vi en weekend samling, hvor der blev luget ukrudt samt skåret
buske og træer ned der blev sprøjtet og kørt på genbrugspladsen. I alt var der 10 spillere til at hjælpe
både senior og ungdomsspillere.
Der er blevet ordnet træner container med skabe til alle ungdomsholdene. I den her container holder
alle hold til i årgangene u 14 dr til U18 p. U16 og U19 har skabe i klubhuset.
Maling af vaskecontainer vil i det nye år blive ordnet af senior dame, som de har lovet at gøre.
Maling af klubhuset, som løbeklubben vil ordne i løbet af januar.
Der er købt nye toiletter til de 2 omklædningsrum som mangler. De vil blive sat op i januar.
Nye brusere skal sættes op i januar. Det er kun til 1 baderum
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Vi har ansøgt kommunens energi pulje om at få installeret et nyt ledlys anlæg i klubben. Vi
forventer snartligt svar så vi kan installere det i år. Det koster ca. 76000 kr.
der skal monteres en skydedør imellem kantinen og køkkennet så der altid vil kunne holdes åbent i
kantinen til samlinger og møder med diverse.

Sponsorudvalget
Det har været et godt år hvor vi nået lidt over budget. Hvilket vi vil forsætte med i det kommende
år.
Som sponsor i NAB får du spredt kendskabet til din virksomhed, og kommer til at kende en masse
andre virksomheder via de sponsor arrangementer, som der følger med sponsorartet. Disse
arrangementer vil fortsætte i det kommende år.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen.

Fastsættelse af kontingent og depositum
Ungdomspilleres kontingent vil blive forhøjet med 50 kr. pr. spiller halvårligt,
Dem som spiller fodboldfitness skal melde sig ind med passivt medlemskab.

Indkommende forslag til behandling
Løbeklubben vil gerne være en selvstændig forening.
Dette forslag er blevet godkendt og de er meldt ud af NAB.
Grundet dette vil der være en ændring af dagsordenen, så punkt 7 J vil udgå.
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Valg til bestyrelse
Dem der er på valg:
Næstformand – Genvalg Tobias Nøhr Pedersen
2 suppleanter – Genvalg Per Christensen og Jesper Hansen
1 revisor samt 1 suppleant Bjarne Gaarder
Ungdomsudvalgsformanden – Genvalg Morten Fogtmann
Formand tennis afdelingen – Genvalg Lena Havsteen

_____________________________________
Søren Knudsen(formand)

___________________________________
Tobias Nøhr Pedersen(Næstformand)

_____________________________________
Jesper Holm (Sponsorchef)

____________________________________
Carsten Petersen(Seniorformand)

_____________________________________
Morten Fogtmann(Ungdomsformand)

_____________________________________
Lena Havsteen(kassere)

