NYHEDSBREV
#1/2017 – 24. januar 2017

GENERALFORSAMLING
Hermed indkaldes til
hovedgeneralforsamling i B52/Aalborg
Fodbold Club

8. Fastlæggelse af kontingent

torsdag den 9. februar 2017 kl. 19.30

a) Valg af formand for to år (Louis
modtager genvalg)

9. Valg i henhold til vedtægter

B52/AFC
Scoresbysundvej 5
9210 Aalborg SØ

b) Valg af menige medlemmer for et år
(Helle og Susanne modtager genvalg)

Vi genbruger konceptet fra sidste år, så
der er spisning fra 19.30-20.00.

c) Valg af kasserer for et år (Peter
modtager ikke genvalg)

Deltager du i spisningen, skal du senest
den 7. februar tilmelde dig til din
afdelings-formand eller Louis

10. Eventuelt

Dagsorden er som følger:

Forslag, der ønskes behandlet under
punkt 7, skal være formanden i hænde
senest onsdag den 1. februar 2017.

1. Valg af dirigent

STANDERHEJSNING

2. Valg af referent

Vinteren har foreløbig været fodboldfolket
venligt stemt.

3. Beretning ved formanden
4. Beretning ved
a) Ungdomsformanden
b) Seniorformanden
c) Old boys/golden girls formanden
5. Orientering ved klubbens øvrige udvalg
6. Regnskab og budget
a) Aflæggelse af det reviderede
regnskab

Hverken sne eller hård frost har – indtil
videre – skadet banerne, så vi håber
fortsat, at vi kan bruge de vanlige baner
efter standerhejsninger, som i de
respektive afdelinger er:

b) Fremlæggelse af budgetforslag
7. Behandling af indkomne forslag

1

Senior
Lørdag den 28. januar kl. 13.00
Der holdes valgmøde i afdelingen og
serveres suppe

Indendørs lakker mod enden

Ungdom
Lørdag den 4. marts kl. 10.00
Der serveres sodavand og pølser

Hos herrerne er de to hold i B-rækken
blevet hhv. nr. 2 og nr. 4 i kval-rækken. I
Herrer C blev de lyseblå nr. 3 ved
regionsmesterskabet.

Her i slutningen af januar er det tid til en
status på årets indsats i de indendørs
turneringer.

Club Forty inviterer!
Så er det igen tid til gamle røverhistorier
og et par nye vittigheder, når Club Forty
inviterer alle medlemmer over 40 år til
årets højdepunkt

U14 piger havde to hold med i hver sin
pulje. Begge holds indsats rakte til en 5.plads.

Fredag den 24. februar kl. 18.30
i klubhuset

U18 Piger har haft to hold med i eneste
nordjyske række og indtog 1. og 2.
pladsen efter endt turnering. Begge hold
har dermed kvalificeret sig til JM i Arækken den 4. – 5. februar i Hadsund.
Gule ærter med flæsk og medister er
traditionen tro på menuen, der dog også
tæller et alternativ.
En superaktuel gæst er tilbage på
Scoresbysundvej – og mon ikke også han
har et par historier i ærmet?
Tilmelding senest 17. februar til
Erik Drop Hansen, 20 65 48 75
Eller Ib Th. Kringle 98 27 73 54
Kuvertpris incl. 1 øl og 1 snaps: 120,- .
Og dét er billigt!

Herudover har klubbens U6 drenge, U8
drenge og U9 drenge spillet indendørs.
Her opererer DBU ikke med resultater og
stillinger.
Futsal har fået en stadigt større plads
blandt mange fodboldspillere – og ikke
mindst publikum.
Her indtager vores U19 drenge 7.pladsen halvvejs gennem turneringen
mens vores to hold i U14 drenge aktuelt
er placeret som hhv. nr. 4 og 6. Også
U14 er halvvejs gennem turneringen.

U18 piger mangler en enkelt runde og her
ligger vores piger, der stiller op for
Aalborg Futsal Klub, en foreløbig 1.plads. Uanset resultaterne i sidste
spillerunde er kvalifikationen til JM i hus.
Det ville være flot også med en nordjysk
mesterskab hér.

at få flere hold med i år. Faktisk er
tilbuddet ude hos hele 6 hold!

Aftalen med coolshop.dk
fortsætter
Vores sponsoraftale med coolshop.dk
fortsætter også her efter julehandlen.

Dét ville være sjovt for både børn og
voksne, hvis det kunne lykkes på den
måde at danne en helt lille B52-by.

ARBEJDSDAG

På coolshop.dk kan du købe alt mellem
himmel og jord. Benytter du dig af
nedenstående link, ruller der bonuskroner
af salget i klubkassen.
https://salestring.go2cloud.org/aff_c?offer
_id=29&aff_id=1892
Linket kan du også finde på vores
hjemmeside b52.dk

Med forårets komme er det også tid for
den store udrensning i klubben. På
arbejdsdagen er der altid en del ting, der
skal køres på containerpladsen, mens der
er en lang række løse ender, der skal
bindes, så klubben og vores anlæg igen
står frisk og klar til at byde såvel
medlemmer som gæster velkommen.
Det er vigtigt for en fodboldklub at tage
sig pænt ud. Det må vi hjælpes ad med i
B52/AFC.
Derfor inviteres du til at give et nap med
på arbejdsdagen lørdag den 11. marts.

ARBEJDSDELING
Det er vigtigt, at du bruger lige præcis
dette link. Ellers er der ingen bonus til
B52/AFC.

VILDBJERG CUP – MÅSKE 6
HOLD AFSTED
Et af landets største fodboldstævner
løber af stablen i Vildbjerg den 3. – 6.
august. Ungdomsafdelingen arbejder på

Som udløber af visionsmødet blev det
besluttet at nedsætte tre små udvalg, der
på hver sit område kan bidrage til, at løse
nogen af de små opgaver, der ligger i en
klub som vores.
En repræsentant fra hver af de tre
afdelinger; Old boys, Senior og Ungdom
skal findes til hver af de tre udvalg:





Frivillighedsudvalg
Aktivitetsudvalg
Sponsorudvalg

Er du endnu ikke blevet spurgt, så giv dig
lige til kende til din afdelingsformand. Der
er behov for, at vi også på dette punkt
løfter i flok.

KUNSTGRÆSBANE – VISION
ELLER VIRKELIGHED?
Et udvalg i klubben arbejder på sammen
med øvrige aktører i området at
undersøge muligheden for en 11-mands
kunstgræsbane på B52/AFC.

AALBORG MTB MARATHON
B52/AFC har igen budt ind på opgaven at
opmærke en del af ruten til Aalborg MTB
Marathon.
Opmærkningen finder sted om eftermiddagen fredag den 28. april. Der er
typisk brug for 20 mand. Pengene går til
klubben.

GODT NABOSKAB
Ungdomsafdelingens formand Lars W
Petersen er primær kontaktperson til
vores gode naboer på FriStedet.
Vi deler børn, så et tættere samarbejde i
hverdagen er oplagt. Blandt andet
deltager vi sammen i et nyt fælles
"madprojekt" foreløbigt 3 planlagte
fællesspisninger med øvrige interessenter
i kvarteret
Medlemmer af B52/AFC’s
ungdomsafdeling har fået adgang til
deres loop bane hver tirsdag fra 17-18
Vi har aftalt et pigearrangement i
B52/AFC i løbet af foråret, og vi har fået
40 flotte blå stole til klubben, som vi
henter den 2 februar.

Banen har længe været et ønske – og
med andre brugere af banen i dagtimerne
på plads håber vi at kunne overbevise
Aalborg kommune om, at det vil være en
perfekt idé i et område, hvor der inden for
de næste få år bygges boliger til små
10.000 nye borgere.

For at det ikke skal blive alt for hyggeligt,
har vi udfordret dem til ”Slaget om
Grønlandskvarteret”
Og vi spiller for at vinde! 

