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Fem mål på fem år

Fodboldverdenen kommer til at forandre sig i de kommende år, sagde formanden for Toreby- Grænge

Boldklub, Mogens Mika ved boldklubbens generalforsamling.

Af Erik Holm

NYKØBING F. - Fem mål på fem år lyder ikke af ret meget, når der er tale om en boldklub.
Men det er heller ikke sådan almindelige fodboldmål, Toreby-Grænge Boldklub, TGB, tænker på.
På generalforsamlingen listede klubbens formand, Mogens Mika, fem-års-målsætningen op:
- Vi vil gerne have et hold i hver række under DBU (Dansk Boldspil Union).
- Vi vil også gerne have et hold under DBU.
- Vi vil gerne have en multibane.
- Vi vil gerne have højttaleranlæg på banen.
- Et mål kunne også være en ny struktur. Skal vi være ni i bestyrelsen?
- Vi vil holde fast i vores mål. Og kan vi ikke gøre tingene lidt bedre alle sammen, så det også
bliver lidt sjovere, spurgte Mogens Mika.
Forandringer
Han stillede i udsigt, at det i de kommende år bliver nødvendigt med forandringer - om man kan
lide det eller ej.
- Der stilles større krav til os alle. De strukturændringer, der sker i den kommunale verden, vil
helt sikkert også komme til at præge fodboldverdenen. Der skal tjenes flere penge i klubberne for
at få hjulene til at dreje rundt, mente TGB-formanden.
Han er overbevist om at kommunaltilskuddet til sportsfolk over 25 år vil falde fra 25 til 10
procent. Det samtidig med, at timeprisen i Nykøbing-ordningen er steget fra 35 til 45 kroner.
Underskud
Mens talen er om økonomi, så kom TGB ud af året 2004 med et underskud på 55.000 kroner.
Det er selvfølgelig ikke godt, men der er kommet mange forbedringer gennem året på anlægget.
Og der er en sparerunde i gang. Der kan spares 30.000 kroner ved kun at uddele tøj til trænere og
holdledere hvert andet år.
TGB har til forbedringer - af blandt andet den igangværende udbygning af klubhuset - søgt og
fået midler fra forskellige fonde.
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