Formandens beretning - 2014
Mindeord
Jeg vil starte min beretning med at udtrykke mindeord om en person, der ikke er blandt os
mere.
Den 30. april døde Jørn Jonassen. Han blev 69 år gammel. Jørn var kendt af mange i
Fårvang og omegn og han ydede gennem mange år en kæmpe indsats for ikke bare
fodbolden, men for foreningen i det hele taget.
Må jeg bede jer rejse jer og mindes Jørn Jonassen.
Indledning
Det var med nogen skepsis, at vi tog fat på 2014. Nogle af de meget erfarne ledere i
fodboldafdelingen takkede nemlig af efter lang tids tro tjeneste. Her tænker jeg især på
Birthe Blohm, Mona Sørensen og Susanne Kjær. De to sidstnævnte blev meget fortjent
hyldet for deres indsats ved at blive tildelt hovedafdelingens idrætspris. Det var
umiddelbart en voldsom opgave at få delt de opgaver, som denne trio har varetaget i flere
år, ud på andre hænder.
Et år efter må jeg sige, at operationen er lykkedes godt. På økonomisiden har vi fundet en
rigtig god ordning, hvor kasserer-posten er fordelt mellem Camilla Larsen og Anita
Matthiesen. Vi fik også valgt 3 nye ind i bestyrelsen for et år siden, Kristian Gravers, Helle
Gehrt og Betina Sørensen. Det har været en glæde for mig som formand at se, hvordan de
alle har kastet sig ind i bestyrelsesarbejdet med stor energi og især arbejdet omkring de
yngste spillere i klubben.
Rent strukturelt har vi arbejdet med en række udvalg, der under bestyrelsen har arbejdet
med forskellige områder. Det er en organisering, som jeg synes er rigtig, men som godt kan
forbedres. Efter min mening er det en vigtig opgave som bestyrelse, at vi konstant er på
udkig efter personer der udviser initiativ og engagement og som kan indgå i
udvalgsarbejde af en eller anden art. Det er ikke altid nemt, da der desværre ikke er mange,
der uopfordret byder sig til. Folk skal spørges direkte og personligt.

En anden nøgleperson er Kenneth Kristensen, der blandt utallige opgaver har været
webmaster for os i en årrække. Han har et ønske om at blive fritaget for denne opgave, så
vi er aktuelt på udkig efter en ny person til dette område.
I det hele taget ligger det mig meget på sinde, at vi løbende får nye personer ind i ledelsen
af vores idrætsforening. Det er godt og vigtigt med nye impulser og at tilknytte personer
med andre netværk.
Ny børnehave
I år vil vi formentlig høre mere om den nye børnehave, der skal opføres her på arealerne
ved skolen, hallen og klubhuset. Vi er meget spændte på at se, hvad kommunen kommer
frem til. Kan det få betydning for klubhuset og de fitness-faciliteter, der efterspørges og
som der arbejdes på? Personligt tror jeg, det vil være godt, hvis så meget som muligt kan
blive bygget sammen.
Børn og Ungdom
Vi har gennem de sidste par år oplevet et fald i medlemstallet på børne-, og især på
ungdomssiden (defineret som gruppen fra 13 til 19 år). Det kan der være mange årsager til
og som en konsekvens heraf tog vi ved starten af 2014 kontakt til et par naboklubber for at
afsøge muligheden for samarbejde i én eller anden form. Desværre uden at det gav et
positivt resultat.
Resultatet er, at vi i øjeblikket er lidt tyndt besat på ungdomssiden. Det skal dog siges, at
især Michael Lovring gør en kæmpe indsats for at holde liv i drengesiden og det var dejligt
at høre at både drenge- og piger havde en god tur i efterårsferien til Costa Brava Cup.
Jeg er mere optimistisk i forhold til de årgange, der følger under, det vil sige fra U12 og
yngre. Med Kristian Gravers og Helle Gehrt i spidsen bliver der gjort et godt stykke arbejde
for at sikre sig gode trænere og løbende uddanne dem gennem relevante kurser.
Senior og oldboys
Har det været lidt broget på børne- og ungdomssiden har der været anderledes succesrigt
hos seniorerne. Vi har deltaget med ikke færre end 10 hold i turneringen.

Hvis vi tager kvinderne først, har vi i 2014 haft 2 hold og for første gang overlevede vi en
sæson i serie 1, ganske vist på det yderste mandat. Vi har sagt tak til Per Larsen som
dametræner efter mange års tro tjeneste og byder velkommen til Louise Nielsen.
Hos herrerne fik vi usædvanlig stor tilgang midt i sæsonen og for første gang i mange år fik
vi 2. holdet op i serie 4, de rykkede desværre ned igen. Starten på 2015 har været meget
positiv med et rekordstort fremmøde til træningen. Indtil videre har der været mere end 70
forskellige herreseniorspillere til træning. Det bør give anledning til en vis optimisme om,
at vi kan blande os i toppen med vores 3 herreseniorhold. Hvis det store fremmøde til
træning fortsætter, tilmelder vi et 4. hold. Hos herrerne siger vi tak til Jan Laursen efter 2
sæsoner, hans afløser er Mikkel Rasmussen.
Én af de måske mere positive udfordringer er, hvordan vi får taget bedst muligt imod de
nye seniorspillere. Ingen tvivl om at vi har et godt klubmiljø her i Fårvang. Hvordan får vi
hurtigst muligt inddraget de nye spillere i dette. De erfarne og indfødte Fårvang-spillere
har en særlig rolle her. Jeg synes, at det er fedt at opleve, hvordan nye spillere valfarter til
træning i Fårvang (og på kunstgræs i Kjellerup) og jeg synes, det er skønt at se, hvordan
man finder sammen på tværs af alder og kultur. Her tænker jeg ikke mindst på, at vi har en
række østeuropæiske spillere i klubben, tak fordi at I tager godt imod dem.
Vi har også i 2014 haft vores tre 7-mands hold indenfor oldboys og veteraner. De har levet
deres eget stille liv med kampe hver mandag. Vi er glade for at kunne fastholde denne
aldersgruppe og vi vil også gerne knytte dem tættere til den øvrige seniorafdeling, f. eks.
ved deltagelse i en fælles afslutningsfest.
Ingen tvivl om at det at få motion står højt på dagsordenen hos mange også fremover. Og
her er fodbold i nogle undersøgelser udråbt til den mest effektive motionsform, så der
ligger nogle udviklingsmuligheder for klubben her – måske især på kvindesiden og inden
for de ældre aldersgrupper. Det skal vi have set nærmere på!
Forskellige arrangementer
2014 har også været kendetegnet ved en række årligt tilbagevendende begivenheder. Nogle
er forløbet bedre end andre!

For at starte med det sidste så måtte vi på grund af for få deltagere aflyse Fårvang Jule
Cup. Derimod blev Fårvang Cup gennemført succesfuldt, takket være et stort stykke
arbejde fra mange frivillige.
Silkeborgmesterskabet, der blev afviklet i Pinsen for 9. gang var også igen en succes.
Fodboldskolen i uge 27 forløb godt, men vi vil i år se om vi kan gøre tiltag – eventuelt i
forbindelse med Silkeborgmesterskabet – med henblik på få deltagerantallet op i
nærheden af 200.
Nytårskuren er allerede afholdt i 2015. Et fint koncept, som vi får gode tilbagemeldinger
på.
Cykelsponsorløbet blev i 2014 afviklet på anden måde, det blev afviklet som ”spinning” ved
klubhuset. I år er det planen at flytte det tilbage til området ved Skovvænget.
Endelig vil jeg også nævne, at vi igen i 2014 havde en række folk til at hjælpe ved Ny Hede
Rytmer i Silkeborg, det gav os et godt økonomisk tilskud til klubkassen
Klubhus og kunstgræs
Jeg tror nøglen til et godt klubmiljø er en klub, hvor der både er børne, – ungdoms og
seniorspillere. Desværre har mange klubber problemer i disse år og vi skal passe på, at vi
ikke ender det samme sted. Efter min vurdering er det vigtigt at have spillere i alle
alderskategorier, der mødes på kryds og tværs. Vores klubhus er og skal også fremover
være omdrejningspunktet. Jeg vil igen rette en stor tak til Betina og Flemming Nielsen for
at gøre et stort stykke arbejde for at gøre det hyggeligt at komme i klubhuset. Mange tiltag
er gjort i årets løb!
I 2014 introducerede vi vores kunstgræsprojekt og det er tid til at gøre en kort status. Vi
har dokumentation fra kommunen på, at de vil give kr. 1,5 mio. til projektet, som vi gerne
vil opføre på den midterste træningsbane. Planen er, at en fundraiser skal hjælpe os med at
skaffe ¼ del (kr. 750.000) af beløbet. Her afventer vi i øjeblikket nogle ansøgninger og min
vurdering er, at vi skal gennem 1. kvartal 2015 før vi er klogere på dette punkt.

Når vi forhåbentlig har fået et positivt signal derfra skal vi – og dermed I – i arbejdstøjet.
Vi skal selv skaffe kr. 750.000 og det vil kræve mange hænder. Vi har for at skabe
opmærksomhed omkring projektet lavet en række tiltag. Først var det en aften med
foredrag af Martin Laursen, herunder præsentation af projektet. Dernæst var det en
koncert med Jette Torp i Tvilum Kirke og den 2. februar gælder det et foredrag med Søren
Pape.
Tilslutningen indtil videre har været nogenlunde, men det kunne have været bedre. Lad
mig slå det helt klart fast: At få en kunstgræsbane til Fårvang kræver at vi rykker HELT tæt
sammen og bidrager på den ene eller anden måde.
Nye tiltag
Hovedbestyrelsen har besluttet at det i 2015 – uden for fodboldsæsonen – skal være muligt
at leje klubhuset til private arrangementer. I er velkomne til at kontakte Betina og
Flemming Nielsen om det.
Så vil jeg også nævne, at vi har haft et møde med skolens ledelse angående den nye
skolereform og muligheden for at Fårvang Skole kan optage fodbold som valgfag for de
ældste årgange. Bolden ligger nu hos skolen.
Afslutning
Her som afslutning er der grund til at takke en række personer udover dem, som jeg
rettede en tak til i min indledning.
At være kampfordeler er en for mange usynlig, men en meget vigtig opgave. Denne
funktion er lagt i hænderne på Kristian Gravers og opgaven er udført til UG.
Vi har et godt samarbejde med vores halinspektør Per Larsen, ham vil jeg også gerne takke.
Vores sponsorer gør en forskel og som en tak for dette inviterede vi dem i foråret på et
golfarrangement i Gjern.
Det er et spændende år, vi er gået ind i. Håber vi igen kan få tingene koordineret på en god
måde, så vi fortsat har en god klub, som mange har lyst til at komme i.
Tak for jeres opmærksomhed!

