Formandens beretning - 2015
Indledning
Gennem flere år har jeg startet min beretning med at fortælle lidt om vores hjemmeside.
Den har i mange år været det sted, hvor man sådan lidt på afstand har kunnet følge med i
livet i og omkring fodboldafdelingen her i Horn/Fårvang IF.
Det kan man for så vidt fortsat, men gennem de sidste år har ordene sociale medier for
alvor vundet indpas og i dag er vores Facebookside med godt og vel 660 såkaldte ”likere”
der, hvor tingene for alvor sker i forhold til information til vore medlemmer.
Nye tider
Tiderne skifter og overgangen til et nyt år betyder også ændringer for fodboldafdelingens
vedkommende. Benny Nielsen har gennem mange år været den første, man mødte, når
man kom til klubben. Han har været vores materialemand og det er ham, der har sat den
første kande kaffe over. Han har været holdleder og han har vasket tøj. Benny har været
lidt med over det hele og omfanget af, hvor meget han har lavet, finder vi nok først ud af,
når vi kommer godt i gang med den nye sæson. Tilbage står – også i dag – at sige Benny
tak for en rigtig god indsats for klubben.
Kenneth Kristensen fortjener også ros i samme ombæring. Han gør fortsat en
kæmpeindsats for hele idrætsforeningen, men pr. 1. marts er han blevet lovet, at han kan
stoppe som webmaster. Det løfte må vi hellere leve op til, men vi mangler altså fortsat hans
afløser.
Det er i øvrigt glædeligt, at Kenneth tidligt på året (det vil sige for nu næsten et år siden)
modtog klubbens idrætspris.
I den forbindelse kan jeg oplyse, at vi i løbet af 2016 får en ny hjemmeside, der kommer til
at omfatte hele idrætsforeningen, det vil sige for alle afdelinger inklusive hovedafdelingen.
2015 var det sidste år i denne omgang med Betina og Flemming Nielsen som forpagtere af
klubhuset. Det har de gjort fremragende. De har i høj grad deres store andel for det gode
klubmiljø, som vi er kendte for.

På sin vis er det lidt trist at sige farvel til nogle personer i klubben. Men det giver også
andre nogle muligheder.
Årets gang
Sidste år – 2015 – har blandt andet været kendetegnet ved en række aktiviteter, som
gennemføres år efter år. DBU’s fodboldskole har i en meget lang årrække været
gennemført i den første uge af skolebørnenes ferie. Det fortsætter den med, men det bliver
i år uden deltagelse af de normale skoleledere Claus Rasmussen og Nicki Christiansen. De
har begge af arbejdsmæssige årsager trukket sig, men vi har fundet to kompetente afløsere
i Mads Frandsen og Kristian Gravers.
Silkeborgmesterskabet påregner vi i år at udvide så det vel nærmest kan kaldes ”Det åbne
Silkeborgmesterskab”. Årsagerne er flere. Vi oplever, at der er flere klubber fra
nabokommunerne, der gerne vil være med og vi oplever rækker på pigesiden, hvor det er
svært at lave noget godt rent sportsligt. Vi er dog også bevidst om, at der kan være
minusser ved det, men det er nøje overvejet og er også baseret på tilbagemeldinger fra de
klubber, der deltog i 2015.
Indendørs har vi to stævner, der år efter år kører godt og efter nogenlunde samme
skabelon. Det er Nytårskuren i januar og Fårvang Cup i november. Begge dele giver også et
godt økonomisk afkast til klubben. I den forbindelse vil jeg for Fårvang Cups
vedkommende rette en stor tak til bl. a. Betina Sørensen, Jane Pedersen og Kristian
Gravers for deres ihærdighed i forhold til at få stævnet afviklet.
Cykelsponsorløbet i juni blev igen afviklet ved Skovvænget. Her skal vi have nedsat en ny
gruppe, der kan se på, hvordan det skal afvikles i 2016. Om det så bliver i nogenlunde
samme udgave eller det bliver et andet sted i byen og eventuelt i forbindelse med
Fåremarkedet i uge 32, det må tiden vise.
Vi var også i 2015 involveret med hjælpere til Nye Hede Rytmer, dels med at passe barer og
dels med oprydning. Det er noget vi byder ind på igen i år.
Vores herreseniorafdeling har kørt usædvanlig godt med nogle engagerede trænere og
holdledere til ikke mindre end 4 11-mands hold. Et meget højt tal, som vi bør være stolte af.
Det kniber lidt mere på kvindesiden og det vender jeg lidt tilbage til. Vi tog ved

sommerpausen afsked med John Poulsen som træner på grund af sygdom. Lad mig
benytte lejligheden til at takke John for en rigtig god indsats gennem to år og jeg håber, at
du har lyst til fortsat at komme i klubben og hjælpe os undervejs med forskellige opgaver.
Med Mikkel Rasmussen og Lars Velling i spidsen ser jeg frem til et nyt godt år på
herresiden.
Vi har kunnet præstere et enkelt oldboys- og et enkelt veteranhold i 2015. Det håber jeg
meget kan fortsætte.
Vores ungdomsafdeling har set bedre tider, men de trænere/ledere, vi har, gør en stor
indsats for at holde sammen på de spillere, vi har. Pigerne og drengene havde heldigvis en
god tur sydpå og det fortæller med al tydelighed, at det sociale aspekt er meget vigtigt i en
klub som vores. En særlig stor tak vil jeg her sende til Martin og Michael Lovring.
I de yngste rækker har vi pænt med spillere og her har vi fokus på at skaffe trænere og
ledere. Det går godt med drengeholdene, men kniber mere på pigesiden.
Så vil jeg også fremhæve det fælles sponsorudvalg, der er i klubben og hvor blandt andet
Kenneth Kristensen og Thomas Gisselmann gør en rigtig god indsats. Det har efter en stille
start virkeligt vist sin berettigelse i det forgangne år og kan direkte aflæses i vores
regnskab. Og apropos regnskab så vil jeg også rette en tak til makkerparret Camilla Larsen
og Anita Matthiesen, som har gjort det rigtigt godt. Anita har valgt at stoppe efter i år og vi
får Heidi Laursen ind som hendes afløser.
Nye tiltag
Fårvang som by eller område er i år omfattet af noget der hedder Projekt Nærmiljø. Vi har
en hovedbestyrelse, som jeg håber, vil sætte særlig fokus på dette, da det sikkert giver os
nogle muligheder, som vi ellers ikke får.
Sidste år blev der startet op på fodboldfitness. Det var Helle Gehrt, der har været
initiativtager og instruktør. Et godt initiativ, som dog godt kunne bruge større opbakning.
Samme Helle Gehrt har vist sig som en usædvanlig stor ildsjæl, da hun uden for
foreningsregi også har igangsat Fårvang løbeklub, hvilket flere af fodboldafdelingens
medlemmer har nydt godt af.

Helle Gehrt er én af den slags ildsjæle, som er utrolig vigtig for en forening som vores. Én
person som ikke sætter sig selv over fællesskabet.
Måske vi i år skal have ”Multisport” på programmet. Blandt andet Betina Nielsen har
nævnt muligheden for at lave et tilbud, der går lidt på tværs af de etablerede idrætsgrene,
og hvor vi måske her kan have særlig fokus på de udsatte børn.
Udfordringer
Pige- og kvindefodbolden har det ikke så godt i vores forening, som den havde for blot få år
siden. På seniorsiden skal der virkelig kæmpes for at kunne stille et hold. Det samme
gælder i en håndfuld andre klubber i nabolaget. Er tiden snart inde til at se på, om man
kan arbejde sammen på én eller anden måde eller er båndene til miljøet i de forskellige
klubber måske netop så stærke, at det aldrig bliver en realitet?
Vi mangler i øjeblikket på pigesiden nogle ildsjæle, som virkelig vil gøre en forskel og det
kan direkte aflæses i et lidt faldende medlemstal på børne- og ungdomssiden. At vi så
stiger på seniorsiden kan ikke samlet set redde os fra et fald.
Naturligt nok har vi så også færre trænere og samlet set er vi mere sårbare, end vi var
tidligere. Jeg håber meget, at især de yngre forældre vil træde i karakter her også i forhold
til det organisatoriske arbejde. Når vi ser på bestyrelsen og udvalgene, er vi
underrepræsenteret i den gruppe.
Vi vil gerne støtte dem, der vil være trænere med relevante træneruddannelser og vi har
også haft møde med en konsulent med henblik på, hvordan vi på dette punkt udvikler os i
den rigtige retning. Vi kan måske også i samarbejde med samme konsulent arbejde på, at
vi i 2016 får defineret og nedskrevet, hvad klubbens målsætninger egentlig er.
Vores kunstgræsprojekt er i øjeblikket lagt ned i nederste skuffe i skrivebordet. Vores
samarbejde med en fundraiser har ikke kastet noget af sig og samlet set må vi sige, at de
signaler som er kommet fra omverdenen indtil videre ikke har tydet på, at der er stor nok
interesse for at tage planerne frem igen.
Andre udfordringer som vi har stået eller står overfor vil hovedformanden sikkert komme
ind på i sin beretning i slutningen af næste måned. Her tænker jeg naturligvis på sagen

omkring vores halinspektør, der på et tidspunkt var blevet fyret, men så genansat for nu at
blive skåret ned i tid.
De spændende ting
Som I kan forstå, er der udfordringer nok i forhold til driften og udviklingen af klubben og
i dette tilfælde fodboldafdelingen. Men der er bestemt også positive udfordringer. Jeg kan
blandt andet nævne, at Silkeborg Kommune til marts går i gang med at bygge en ny
børnehave meget tæt her på, og det er alt andet lige et stort plus for vores område.
I slutningen af året udsendte vi et elektronisk spørgeskema, hvor vi spurgte ind til, om folk
ville hjælpe med forskellige opgaver og eventuelt indgå i udvalg eller bestyrelsesarbejde.
Det var faktisk en god oplevelse, hvor mere end 80 svarede tilbage. Det var så godt, at vi
om lidt måske får valgt to nye medlemmer til bestyrelsen, hvis interesse vi blev
bekendtgjort med gennem undersøgelsen. Vi fandt også en ny kasserer via den kanal!
Det skulle nu også være muligt at lave blandt andet et par arbejdsdage i løbet af året, hvor
der måske kan kigges på udvidelse af stadionhuset eller andre ting, som mange kan få
glæde af.
Den interesse som 80 mennesker udviser gør mig lettere optimistisk. Rigtigt mange
mennesker vil gerne gøre noget frivilligt, hvis opgaven er beskrevet godt nok.
En særlig gruppe har vi kig på – det er de lidt ældre – 55+ kalder vi dem – vi kunne godt
tænke os at have en gruppe i den aldersklasse, som vil hjælpe med at løse nogle daglige
eller ugentlige rutineprægede opgaver.
En særlig ting som bør have vores interesse, er integration af medlemmer med anden
etnisk herkomst end dansk, samt børn med særlige behov. Vi skal være rummelige nok til
at kunne favne alle, der har lyst til at dyrke idræt, som medlemmer.
En sidste ting som jeg ser frem til i år er hovedbestyrelsens afklaring af om klubhuset skal
bygges om og om det skal ses i sammenhæng med etablering af fitnessfaciliteter.
Afslutning
Til sidst skal lyde en tak for et godt samarbejde med alle interessenter og særligt klubbens

sponsorer. Tak til Per Larsen for et godt samarbejde i hans egenskab af halinspektør og
meget andet og det bliver i år udvidet til at være dametræner og klubhusbestyrer.
Også tak til alle medlemmerne for jeres støtte – og tak for jeres opmærksomhed.

