Formandens beretning – 2009
Indledning
Jeg skal i gang med min 12. formandsberetning. Det er ensbetydende med mange
forskellige oplevelser gennem årene, både positive og negative, men hvor de positive klart
har været i overtal.
Det er spændende at være en del af en forening med nu omkring 330 medlemmer, der skal
fungere bedst muligt. Det synes jeg lykkedes rimelig godt og det rekordhøje medlemstal
bekræfter vel et eller andet sted dette.
Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i
mange år.
Årets sportslige op- og nedture
2009 har budt på mange forskellige resultater. Ja det kan faktisk være svært, at bevare det
store overblik, når omkring 24 hold er i kamp - i højsæsonen alle sammen i samme uge. I
de yngste rækker er der ikke særlig stor fokus på resultaterne, men hyggen og det sociale er
i højsædet.
Vi har nogle store årgange i ungdomsafdelingen og det er værd at notere, at U-17 drenge
netop har vundet regionsmesterskabet i indefodbold og nu skal videre til JM.
U-15 for både piger og drenge er også gået videre til landsmesterskabet. U-15 drenge, dvs
årgang 95 er sammen med årgang 94 nogle af vore virkelig stærke årgang og her bør
nævnes, at U-15 drenge her i foråret igen spiller i næsthøjeste niveau, hvorfor
modstanderne er så langt væk fra som blandt andet Skive, Mors og Thisted.
I seniorafdelingen rykkede damerne op i serie 1 igen efter en sejr over AC Silkeborg i den
afgørende kamp.
På herresiden kunne vi notere et regionsmesterskab til det ene 7-mands hold, men til
gengæld en kæmpeskuffelse i form af nedrykning for serie 4-holdet. Nedrykningen b lev
dog senere suspenderet på grund af en udtrækning et helt andet sted i Jylland.

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget! Nedrykningen betød, at vi blev nødt til at
tænke os rigtig godt om. Var vores herreseniorafdeling på vej til at lukke? Vi besluttede os
for, at der skulle ske noget radikalt, hvorfor vi har iværksat planen der hedder "2 i 12" og
som i korte træk går ud på, at vi senest ved udgangen af 2012 skal være i serie 2. Det er på
dette tidspunkt, hvor vi forhåbentlig kan begynde at høste frugterne af et godt
ungdomsarbejde.
Det handler nu om at finde fodfæste og så er der ingen tvivl om, at der fra bestyrelsens side
vil være opbakning til forskellige arrangementer og tiltag. Vi håber, at der er mange der vil
byde ind med ideer.
For en god ordens skyld skal jeg nævne, at vi ikke glemmer damerne i det her spil. For
eksempel barsler vi med planer om at opsætte nogle skabe til fodboldstøvler, håndklæder
m.v. Dette tilbud vil også indbefatte dameholdet.
Årets begivenheder
2009 var som de sidste mange år et år med masser af aktivitet i form af årligt
tilbagevendende begivenheder, men også nye. Især kan fremhæves træningskampen i juli
måned mellem Silkeborg og Esbjerg, der betød et rekordstort fremmøde af tilskuere på
Fårvang Stadion. Vi fik masser af ros for dette arrangement og det er håbet, at vi kan
gentage en superliga-træningskamp i 2010.
Ellers var der indendørs igen Nytårskur og Fårvang Cup. Ting som i den grad har brændt
sig fast blandt deltagerne. Udendørs var der fodboldskole - i ny forklædning og med ny
ledelse efter at Per Larsen er stoppet. Med ny deltagerrekord var der tale om en succes og
med lidt tilretninger hist og pist, håber vi at det bliver en god fodboldskole igen i 2010.
Den helt store begivenhed i 2009 var dog Silkeborg-mesterskabet i Pinsen, som med hjælp
fra omkring 150 hjælpere blev en enorm succes - på alle områder. Jeg vil heller ikke
glemme McDonalds Cup, som blev afviklet i august måned. Også her stor ros til alle de
frivillige. Ingen tvivl om at vi må være stolte af disse arrangementer, som betyder meget for
klubbens og for Fårvangs image.
Særligt vedrørende ungdom

På børne- og ungdomssiden fik vi i 2009 med hjælp fra gode sponsorer lavet en ordning, så
alle ungdomsspillere fik sin egen træningsdragt og i det hele taget blev der udvist stort
engagement på ungdomssiden, blandt forældre og trænere og ledere. Vi har haft hold med
til stævner i både Ramsing Cup i Spjald og til stævne i Holland. Gode tilbagevendende
begivenheder, som vi gerne vil holde fast i. Det er også positivt, at der er skabt en god
tradition med klub-arrangementer hver onsdag og måske der kunne laves noget
tilsvarende for de yngre børn i år.
Det har ikke været positivt det hele. Vi indledte 2009 med stor tiltro til et samarbejde med
Silkeborg IF på ungdomssiden. Desværre kunne denne tro slet ikke leve op til
forventningerne. Et godt samarbejde skal baseres på gensidig tillid. Det oplevede vi
desværre ikke i den her situation og til sidst blev vi fra Fårvangs side enige om at ophæve
samarbejdet.
I det hele taget er vi skeptiske overfor den slags samarbejder. Uden sammenligning i øvrigt
har vi takket nej til en henvendelse fra AC Silkeborg om et samarbejde på pigesiden. Det er
holdningen, at hvis vi har en ekstraordinær god spiller i klubben, så bakker vi
vedkommende op om et klubskifte til en større klub, men vi har endnu ikke set
perspektivet i at gøre det for den store bredde.
Særligt vedrørende senior
Alle fodboldrækker afvikles nu som halvårlige turneringer. Det betyder ganske enkelt at
man kan rykke op og ned to gange om året. Det giver nogle hæsblæsende turneringer, hvor
det er vigtigt at komme godt i gang. På seniorsiden har vi også haft 2 7-mands hold, hvilket
vi har været glade for, da det blandt andet er med til at fastholde nogle spillere til klubben,
som måske enten var stoppet eller var startet i andre klubber og endelig kan vi bevare
kontakten til tidligere spillere, som i øjeblikket spiller 11-mands fodbold i andre klubber.
Efter sæsonafslutningen holdte vi et møde, hvor vi blandt andet drøftede
kontingentforhold for de spillere, som både spiller på 7- og 11-mands hold. Bestyrelsen
modtog forskellige input og skulle herefter konkludere, hvordan tingene skal håndteres
fremadrettet. Vi har med baggrund i den opbakning der var på mødet til den nuværende
ordning besluttet at fastholde ordningen. Der skal derfor ikke herske tvivl om, at det
fortsat er gældende at man betaler for de kampe man spiller. Husk på, at der er store

udgifter forbundet med at have hold med i turneringen, at hyre dommere osv. Derfor er
det ligegyldigt i hvilken uge kampene spilles. Det korte af det lange er at en seniorspiller
maksimum kan blive opkrævet kr. 550 for en halvsæson. Desværre bruger vi fortsat for
mange kræfter på relativt få personer, der har problemer med at betale sit kontingent til
tiden. Det finder jeg beklageligt.
Omkring seniorafdelingen er der god grund til at rose det lille udvalg der sørgede for at
stable sommerfesten på benene i juni måned. Det var en god dag.
Status i øvrigt
Ellers kan vi igen kreditere Silkeborg Kommune for et godt stykke arbejde omkring
fodboldbanerne. Især kampbanen bliver passet eksemplarisk. Bemærk også, at der nu er
opsat trådhegn ved det nye baneareal. Vi kunne også godt tænke os noget levende hegn
dernede, men det må der arbejdes på senere.
Fremtiden
Sommetider har vi som bestyrelse rigeligt og se til i hverdagen, men det er alligevel vigtigt
at der hele tiden er nogle personer der forsøger at kigge på fremtidsmulighederne.
Stilstand er jo også et slags tilbageskridt. Vi har som fodboldbestyrelse et håb om, at den
kommende hovedbestyrelse virkelig vil tænke visionært og se på muligheder. Fyrtårne
behøves ikke alle sammen at være placeret i Silkeborg. Hvad vil vi gå efter i Fårvang? Er
det en tribune, er det en kunstgræsbane eller er det fitness-faciliteter? Måske noget helt
fjerde - men drømmene skal vi have - det mener jeg er vigtigt.
Afslutning
Vi befinder os i en finanskrise. Det har umiddelbart ikke betydning for os - eller hvad? Kan
vi fortsat blive ved med at trække sponsorindtægter hjem på det niveau, som vi gør i dag?
Under alle omstændigheder vil det være godt, hvis der er grupper af mennesker med
tilknytning til foreningen, som vil tænke i nye baner og hjælpe med at skaffe nye indtægter,
så det ikke ender med at vi skal hæve kontingentet.

Til slut er der grund til at rette en tak til forskellige mennesker. Det gælder blandt andet
alle de frivillige trænere og ledere, sponsorerne, målaktionærerne og i det hele taget alle
andre, som vi har samarbejde med.

