Formandens beretning – 2013
Indledning
Traditionen tro vil jeg starte min beretning med at omtale vores hjemmeside, som igen i
2013 havde omkring 100.000 besøg, hvilket jeg synes er et meget højt tal for en
fodboldklub med knap 300 medlemmer.
Men det fortæller at vi er en klub, som er meget mere end fodboldspillere fra godt og vel 20
forskellige hold. HFIF og fodboldafdelingen er et vigtigt element i et aktivt lokalsamfund. I
den forbindelse en stor tak til Kenneth Kristensen for en engageret indsats omkring
hjemmesiden og en masse andre områder.
Året der gik
Rent sportsligt er året forløbet med mange resultater som det her kommer for vidt at skulle
redegøre for. Overordnet set vil jeg sige, at der i de yngste rækker ikke er særlig høj fokus
på resultater, men mere om børnene har det sjovt og hygger sig. Mere herom senere.
I ungdomsrækkerne har der været flere gode resultater. Det bedste er nok at U17 drengene
i efteråret vandt deres A-række og derfor til den kommende forårsturnering skal spille i
mesterrække 2. Et superflot resultat, som dog ikke er enestående for vores klub og som er
med til at forstærke troen på, at vi kan bygge en god seniorafdeling op, hvor fundamentet
er spillere af egen avl.
På pigesiden har der været flere gode resultater, men her har vi en stor udfordring omkring
skismaet mellem man gerne vil satse meget på de dygtige spillere vi har contra det faktum,
at der ikke er mange spillere i de enkelte årgange. Det kommer jeg også tilbage til lidt
senere.
Året der gik bød på en række arrangementer, som kom i stand, fordi der i denne klub er en
masse gode mennesker, som år efter år bruger kræfter på at arrangere for eksempel
fodboldskole, Silkeborgmesterskab, indendørs stævner, cykelsponsorløb og julefrokost.
På et tidspunkt lavede vi en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, hvor omkring 90
personer svarede tilbage at de på den ene eller anden måde godt ville bidrage med deres
hjælp.
Jeg vil påstå, at vi ligger over gennemsnittet, hvad frivillighed angår. Det er bestemt ikke

alle lokalsamfund, der har en stor skare af trofaste hjælpere, som tager ansvar og bruger
mange timer årligt på at få tingene til at fungere. Det skal I alle sammen have tak for.
Jeg vil samtidig dvæle lidt ved fodboldskolen, som vi har haft gennem mange år, men hvor
vi havde en nedgang i antal deltagere sidste år. Herudover forløb fodboldskolen efter
planen. Jeg vil sende en stor tak til leder af fodboldskolen Claus Rasmussen og den
samlede stab bag fodboldskolen. Samtidig ser jeg en udfordring her på sigt, da netop Claus
har meddelt at han regner med at 2014 bliver hans sidste år som leder af fodboldskolen.
Nye tiltag i 2013
Det var ikke alt der kørte på autopilot i 2013. Der skete også noget nyt. Efter nogle års
pause genoptog vi vores samarbejde med Silkeborg IF, så vi nu igen er formel
samarbejdsklub. Det blev markeret med en træningskamp i juli mellem SIF og FC
Midtjylland. Et godt arrangement på en skøn sommerdag!
Nyt har det også været, at der i år er etableret et fælles sponsorudvalg i klubben og det
synes jeg er godt. Det betyder at vi efter en skabelon, som hovedbestyrelsen fastsætter,
fordeler de sponsormidler der kommer ind i klubben.
Efter nogle gode år med Per Larsen tiltrådte Betina og Flemming sidste år som en slags
forpagtere af klubhuset. Jeg synes virkelig, der er god grund til at rose dem for deres flotte
arbejde i bestræbelserne på at styrke det sociale sammenhold i klubben med forskellige
tiltag, blandt andet en seniorafslutningsfest i november måned med flot fremmøde.
Under regnskabsaflæggelsen vil I høre at 2013 har været et spare år, men det er på en eller
anden måde sundt nok - ligesom i ”det virkelige liv” - at man ind i mellem må vende hver
en krone for at få regnskabet til at hænge sammen.
Farvel til rutinerede kræfter
Lidt senere skal vi have valg til bestyrelsen. 2013 markerer et farvel til nogle personer som
har gjort et kæmpestykke arbejde for klubben, men som nu om ikke helt stopper, så i alt
fald trækker sig fra nogle af de mere officielle poster. Her tænker jeg på Nicki Christiansen,
som er stoppet som kampfordeler og er blevet erstattet af Kristian Gravers. Jeg tænker på
Susanne Kjær som har gjort en fantastisk indsats og specielt for ungdomsafdelingen.

Det gælder også Mona Sørensen, der har været kasserer i to omgange og som i disse dage
bliver erstattet af Camilla Larsen og Anita Matthiesen. Sidst men ikke mindst gælder det
Birthe Blohm, som gør og har gjort en meget stor indsats for foreningen.
Mange andre har også gjort det godt, men jeg vil gerne give disse fire en særlig og
ekstraordinær tak.
God seniorafdeling
For bare 4-5 år siden ville jeg påstå at vores seniorafdeling var det svageste led i
foreningen. I dag er det måske lige præcist omvendt. På herresiden oplever vi et godt
træningsfremmøde, omend det ikke har været uproblematisk at stille hold til 2. og 3.
holdets kampe uge efter uge. Sammenlignet med mange andre klubber er jeg dog meget
tilfreds med den gode udvikling, vi er inde i, og hvor jeg synes, vi har et perfekt mix af unge
og lidt mere rutinerede spillere på alle tre seniorhold.
Jeg vil håbe, at vi kan opleve det samme på pigesiden, men det er da ikke nogen
hemmelighed, at vi også her har vores udfordringer i forhold til at lukke hullet mellem
ungdom og senior.
Det er bestemt også mit håb, at vi fastholder vores oldboys- og veteranhold på det samme
niveau som nu.
Seniorafdelingen har kørt med den samme kontingentsats i næsten 10 år. For at skabe luft
i budgettet er tiden efter min mening nu kommet til at der skal ske en regulering i 2014. I
den forbindelse har vi haft vores seniorudvalg med inde over og komme med nogle
anbefalinger.
Vi har i alt haft 10 forskellige underudvalg i 2013 og nogle af dem, f. eks. udvalget der
arrangerer julefrokost har kørt rigtig godt. Andre har kørt mindre godt. Den nye bestyrelse
skal, som noget af det første se på, hvordan udvalgene skal sammensættes her i år.
Ungdomsafdelingen
I ungdom, det vil sige fra U13 til U19, er vi ikke så godt repræsenteret som for nogen år
siden. Vi står i en lidt svær situation, hvor jeg mener, at vi bliver nødt til at se et
samarbejde med én eller flere naboklubber som én af mulighederne. Alternativet kan være,

at der bliver årgange, hvor vi ikke kan stille hold. Det er faktisk for mig et af årets største
udfordringer.
Også udfordringer i børneafdelingen
Hos de yngste, kaldet børneafdelingen, dvs. for U12 og nedefter er der også udfordringer.
Det kan direkte aflæses i medlemstallet, som ikke er så højt som tidligere.
Vi skal virkelig have sat ind her, da det jo er klubbens fødekæde, det handler om. Jeg håber
at vi om lidt får valgt et par personer ind i bestyrelsen, der vil se det som en spændende
opgave at få vendt denne udvikling, så vi om et år kan sige, at medlemstallet igen er på vej
op.
Jeg tror at vi én gang for alle skal have slået fast i disse årgange, at fokusering på resultater
er helt yt. En klubs succes i disse årgange skal måles på hvor mange der går til fodbold og
på hvor mange børn der fastholdes. Det skal være sjovt og der skal naturligvis være plads
til alle.
På et lidt andet plan ser vi en reform af folkeskolen, der betyder at børnene skal gå længere
i skole. Der bliver inden for det næste år eller to bygget en ny børnehave her ved skolen.
Det er nogle ting, som måske også kan påvirke os positivt.
Kunstgræsbane og fitnessfaciliteter
Ny børnehave betyder efter al sandsynlighed, at der bliver inddraget noget af banearealet
syd for skolen. Vi bør gå i forhandling med kommunen om dette snarest og vi bør hurtigt
gå i gang med at få koblet børnehaveprojektet sammen med en ny kunstgræsbane. Vi skal
helt sikker have kompensation for at afgive jord på den ene eller anden måde. Jeg vil
opfordre foreningens medlemmer til at komme ud af busken og melde sig på banen, hvis vi
skal have et sådant projekt – altså en kunstgræsbane – op at stå. Det vil efter min mening
være et stort boost for os, hvis dette kan lykkes i løbet af en periode på måske to år. Jeg
håber, at nogle af jer har lyst til at indgå i dette arbejde, og så håber jeg også, at
hovedafdelingen vil tænke behovet for bedre fitnessfaciliteter ind i et samlet projekt
sammen med kunstgræsbane og ny børnehave. Og med Mads valgt til byrådet har vi alt
andet lige også fremover en bedre kontakt dertil.

Afslutning
Vores succes fremover afhænger af det enkelte medlem. Nogle relativt få personer gør en
stor indsats. Gruppen af personer, der gør ingen ting er fortsat for stor. Jeg ved godt, at jeg
før har rost klubbens medlemmer for at stille sig til rådighed ved forskellige
arrangementer. Men det nytter altså ikke, at forældre til børn på U5, U6 og U7 og for den
sags skyld også ældre hold mere ser en fodboldklub som en pasningsordning. Vi må på et
eller andet niveau stille krav til vores medlemmer og til deres forældre. Min opfordring til
medlemmerne er helt klart, at man melder sig mere på banen. Jeg tror hvert eneste
medlem kan gøre en forskel. Lad være med at være tilskuer og komme med negativ kritik.
Bliv i stedet en aktiv del af klubben og kom med konstruktiv kritik.
Jeg håber, at 2014 bliver et godt år, hvor vi på trods af et farvel til nogle meget erfarne
kræfter vil få noget positivt ud af ny energi fra de mennesker, der nu træder ind på scenen.
Må 2014 også blive et år, hvor vi får nogle gode arrangementer, hvor vi bakker hinanden
op.
Lad os fortsat arbejde for at fodboldafdelingen i HFIF skal være et dejligt sted at mødes.
Til sidst vil jeg takke vores mange samarbejdspartnere, herunder sponsorerne for et godt
samarbejde. Den største tak går til medlemmerne og de frivillige. Jeg ser optimistisk på det
nye år.
Tak for jeres opmærksomhed.

