Formandens beretning – 2012
Den danske foreningsmodel er meget berømt. Danskerne er vilde med at danne den ene
forening efter den anden og én gang om året er der afregning i form af en
generalforsamling. Sådan er det også i fodboldafdelingen i Fårvang.
Jeg har set frem til denne dag, da der i 2012 har været usædvanligt mange udfordringer i
vores forening. Og som nævnt så er det lige præcis i dag at slaget skal stå. Den årlige
generalforsamling er her man vejer tingene. De holdninger der kommer til udtryk på årets
vigtigste møde danner grundlag for det, som den nye bestyrelse kan arbejde med i 2013.
Det store stykke arbejde der gøres i vores forening gøres frivilligt. Men i min verden
forpligter det at sige ja til at udføre et stykke arbejde, uanset om man får penge for det eller
ej. Derfor har det skuffet mig meget at se flere aftaler i 2012 blive brudt. Hver enkelt har
haft sine grunde til at springe fra en aftale, men har man også tænkt på de konsekvenser
det har haft for dem der står tilbage med endnu mere arbejde – frivilligt!
Det er jo ingen tvivl om, at for mange af os er det frivillige foreningsliv en stor del af
hverdagen, og er noget som vi i bund og grund holder rigtig meget af. Men når det sagt
mener jeg heller ikke, at vi skal være for store til ikke at række hånden ud, hvis nogle af
dem der er stået af i årets løb kommer på andre og bedre tanker og har lyst til at vende
tilbage.
Men helt grundlæggende efterlyser jeg at man som frivillig tager ansvar – og at man er sit
ansvar bevidst – også når man møder modstand. Den nemme løsning er at springe fra,
men husk på konsekvenserne.
Og for at runde dette punkt af så er min pointe jo, at hvis man som medlem mener at den
linje der er ført er den forkerte, så har man nu muligheden til at få rettet op på det.
Hjemmesiden
I 2012 fik vi relanceret vores hjemmeside og jeg synes at vi kan være tilfredse med
resultatet. Vi har fået en meget mere tidssvarende hjemmeside. Blandt andet er det muligt
at have flere såkaldte redaktører og det er muligt at dele nyhederne på facebook. Jeg

sender en stor tak til vores webmaster Kenneth Kristensen for hans store og ihærdige
indsats.
Op og ned i 2012
Året der gik, har budt på mange op- og nedture. Vores medlemstal er vokset og vokset
igennem flere år, men i 2012 er det faldet lidt.
Jeg synes også det er rigtig ærgerligt, at vi igen har brugt urimeligt mange ressourcer på
nogle få medlemmer som skylder os penge. Det er for mig svært at forstå, at medlemmer,
der har haft hundredevis af timer i foreningen nægter at betale nogle få hundrede kroner.
Det samme gælder de forældre, der har fået ”passet børn” i klubben i flere år.
Måske lidt hårde ord, men desværre ser vi også i vores forening forældre som stort set
aldrig viser sig i klubben, selv om deres små purke får masser af gode oplevelser i klubben.
Vores kontingentordning for seniorer og oldboys og veteraner holder måske heller ikke
længere. Priserne er ikke justeret i mange år og ordningen med betaling pr. kamp mener
nogle ikke længere er den rigtige model. Den nye bestyrelse bør nok få set på det.
Hvis vi fortsat skal være en attraktiv klub mener jeg at flere skal bidrage til fællesskabet.
Alle er jo gode til et eller andet og kan give sit bidrag. Alle undersøgelser viser, at det kaster
noget godt af sig at gøre noget frivilligt.
U-19 en del af seniorafdelingen
Vi har i løbet af nogle år især oplevet en stor foryngelse af vores seniorafdeling. Det har vi
glædet os til i mange år og nu er det med at lave en god opfølgning på det, så vi sikrer os at
fastholde mange unge medlemmer i vores seniorafdeling. Det gælder for både kvinder og
herrer. I den forbindelse stor ros til de lidt ældre seniorspillere for at tage godt imod de
unge spillere.
Mange spørger om vi ikke skal have et U-19 hold. Mit svar er ”måske”. Det er ikke nogen
hemmelighed, at der er temmelig mange udfordringer i disse U-19 rækker. Mange kampe
aflyses og holdene trækkes ud i en lind strøm.

Vi laver spørgeskemaundersøgelser blandt spillerne og behandler det faktisk meget seriøst.
Indtil videre har det ikke været muligt at lave et U-19 hold og lidt senere på foråret må det
vise sig om det kan lade sig gøre i efteråret 2013.
Serie 3 ned i serie 4 og op i serie 3
Vores 1. hold for herrerne levede en noget omtumlet tilværelse i 2012 og rykkede noget
overraskende ned i serie 4 efter sommerpausen. Men man tog kraftig revanche og rykkede
meget suverænt tilbage i efteråret. Jeg vil benytte lejligheden til at takke cheftræner
Carsten Overgaard for indsatsen gennem flere år og jeg vil ønske ham held og lykke som ny
træner i Bjerringbro.
I det hele taget vil jeg sige, at vi er klar til en ny start på herresenior-siden efter at vi ikke
helt levede op til den ambitiøse plan om ”2 i 12”. Væk er nu de forkromede målsætninger,
men vi ser med stor optimisme frem til den nye sæson og byder de nye trænere Jan
Laursen og Steen Bach velkommen.
På kvindesiden er Per Larsen igen-igen tilbage som seniortræner efter at populære Mikael
Bach desværre valgte at stoppe. En stor tak til Mikael – og på forhåbentlig gensyn.
Udfordringer i ungdomsafdelingen
På grund af nogle meget vedholdene ledere har vi igennem mange år haft en meget stærk
ungdomsafdeling. Vi er nu nået til et punkt, hvor disse personer ikke længere har deres
naturlige gang i ungdomsafdelingen. Det er nok ikke årsagen alene, men vi står ikke så
stærkt på drengesiden som tidligere. Det skal vi snart have kigget på. Alle muligheder skal
stå åbne – også et eventuelt samarbejde med andre klubber.
Også ned i de yngre pigerækker har vi nogle ”huller”, som vi gerne vil have lukket.
Diverse arrangementer
2012 har budt på en række arrangementer, som er velkendt for de fleste og som - ikke
uvæsentligt - har bidraget fornuftigt til årets resultat. En række indendørs stævner;
Nytårskuren, Fårvang Cup og Fårvang Jule Cup er efterhånden en integreret del af
fodboldafdelingens årsplan med mange deltagere. Hvis jeg skal dvæle lidt ved Fårvang Jule

Cup vil jeg nævne, at vi her havde nogle utroligt dygtige hold med fra det meste af Jylland
og finalestævnets topscorer spiller 2. divisionsfodbold på Fyn.
Fodboldskolen under ledelse af Claus Rasmussen er fortsat en stor succes med mere end
200 deltagere og der er selvfølgelig igen fodboldskole i uge 27 i år. En stor succes og tag
ikke fejl af, at det er et af de arrangementer, der ”brander” os bedst.
Det andet store arrangement med stor reklameværdi er Silkeborg-mesterskabet i Pinsen.
Sidste år var der 240 hold, der deltog. Det er ganske enkelt en kæmpesucces, som vi alle
kan være stolte af.
Sponsorcykelløbet i Skovvænget har været afviklet 2 gange og jeg håber at det kan gentages
i 2013. Den nuværende bestyrelse har et ønske om at en del af overskuddet henlægges til et
bestemt formål, der kan bruges i træningsøjemed.
Der er igen i 2012 afholdt et afslutningsarrangement for ungdom, både et i
sommerperioden og et omkring efterårsferien for de yngste hold. Tiden er måske ved at
være kommet dertil, hvor det hele flyttes til omkring sommerperioden.
Der har været en del snak om Julefrokostarrangementet med Kandis i november måned,
der desværre ikke havde så mange deltagere som første gang i 2011. Arrangementet i 2012
gav imidlertid rigtig gode tilbagemeldinger fra deltagerne og vi vil derfor gentage
arrangementet i 2013 og håber her på bedre lokal opbakning. Vi synes at to gange er for
lille et grundlag til at lukke ned for et godt arrangement.
Seniorspillerne har efterlyst en mere traditionel afslutningsfest med præmieuddeling a la
den der tidligere blev afholdt i Skovhuset. Jeg håber at vi i 2013 kan finde en løsning, så de
to ting kan kombineres. Derfor en klar opfordring til seniorerne om at melde sig på banen.
Klubhuset
Vores klubhus har fået et tiltrængt løft, blandt andet med ny gulvbelægning. Vi har lavet
aftale med Betina Nielsen og Gitte Mogensen om at stå for driften af klubhuset i år (og
forhåbentlig nogle år frem) og vi siger i den forbindelse tak til Per Larsen for indsatsen

gennem flere år. Jeg håber at I vil bakke op om nogle af de initiativer, som Betina og Gitte
barsler med.
Det vil være dejligt, hvis vi kan give foreningen et løft på en sådan måde, at vi får nogle
fællesspisnings-arrangementer og mange mennesker på Stadion, især de lørdage, hvor vi
forsøger at samle nogle af hjemmekampene.
I den forbindelse vil jeg nævne at vi i 2012 fik sponsoreret et ishus af Grønagergård
Savværk og at vi investerede i et musikanlæg. Nogle rigtige gode tiltag.
Sponsorarrangementer
Vi har haft stor glæde af vore sponsorers støtte i 2012. Returbetalingen har blandt andet
været, at vi har inviteret dem med til BSV-håndbold i Kjellerup og til Julefrokost med
Kandis. Det er vigtigt, at vi også giver noget den anden vej til sponsorerne.
Samarbejde med SIF
Vi har nu lagt sidste hånd på en aftale med Silkeborg IF, så vi igen bliver samarbejdsklub.
Nogle af de konkrete ting, som vi får ud af det er tilbud om talenttræning for nogle af vore
yngste drengespillere, måske vi kan få hevet en Superliga-træningskamp til Fårvang
Stadion i løbet af denne sommer og måske kan SIF hjælpe os på sponsorområdet, specielt i
forhold til Silkeborg-mesterskabet
Ønsker til fremtiden
Kunstgræsbane nr. 2 i Silkeborg kommune er på vej i Kjellerup. Jeg vil ønske at nr. 3 vil
komme i Fårvang i løbet af nogle få år. Vi stiller velvilligt vores egen bane til rådighed. Det
vil kunne give os et stort løft og jeg håber at vores hovedafdeling vil arbejde for at det sker.
Det gælder også lyset på træningsbanerne, det kunne også godt trænge til en opgradering.
Det er glædeligt at der er kommet godt gang i motionsafdelingen, men vi skal ikke glemme
at løsningen i kælderen formentlig er en midlertidig løsning og der må være nogle kræfter
der må komme på banen og få tænkt nogle tanker til hvordan fremtiden skal se ud. I min
verden er det en selvejende institution frem for en kommunal hal. Vi bør have skabt
sammenhæng mellem hal og klubhus og så skal vi have den kunstgræsbane!

Stå sammen som lokalsamfund
Jeg vil i det hele taget opfordre til at Fårvang og omegn fremover står bedre sammen som
lokalsamfund. Og her kunne idrætsforeningen med dens størrelse være et naturligt
omdrejningspunkt. Hvis Fårvang vil noget fremover skal der bedre opbakning til. Det er
uanset om det er dilletant i Skovhuset, Fåremarked i uge 32 eller Julefrokost i Hallen. Hvis
holdningen er brok og atter brok ender det med at ingen gider stå for disse arrangementer.
Min opfodring er at man tager og holder fast i de største arrangementer og man går i dialog
med de mere kritiske ryster og tilpasser tingene ud fra det. Ellers kommer vi ikke ret meget
videre.
Vores muligheder fremover er absolut gode, men vi skal passe på ikke at tro at andre
kommer og løser tingene for os.
Afslutning
Til slut vil jeg sige tak til vore mange sponsorer og dem vi har samarbejde med i øvrigt. Der
skal også rettes et tillykke til Birthe Blohm, der for næsten et år siden modtog
idrætsforeningens idrætspris, meget fortjent i øvrigt.
Takken skal også gå til vores kampfordeler Nicki Christiansen og til alle andre frivillige.
Takken går også til de trænere som er stoppet i løbet af 2012 og som jeg håber vi ser i
klubben på et senere tidspunkt.
Tak for jeres opmærksomhed!

