Formandens beretning – 2006
Indledning
Så er det igen tid til at se tilbage på året, der er gået og måske lige så meget kigge frem i det
år, som er næsten en måned gammel.
Som tidligere år har jeg benyttet vores udmærkede hjemmeside til at forberede
beretningen. En hjemmeside, der snart passerer 100.000 besøg og hvor vi i februar 2006
rundede nyhed nr. 1.000. Jeg vil benytte lejligheden til at takke vores webmaster Rasmus
Christensen, der har været med siden starten i 2002, men som her til nytår overlod
tøjlerne til Viggo Tinning.
Storkommune og -mesterskab
I en tid præget af forandringer, her tænker jeg primært på, at vi nu er en del af Silkeborg
Kommune, synes jeg, det er passende at tænke på nogle af de gode ting, vi har kendt fra
Gjern Kommune. Dvs. noget om at vi var tæt på beslutningerne, vi kunne let kontakte de
rigtige personer, når noget skulle løses her i foreningen.
En eller anden sidder jo nok nu og frygter, om vi i det hele taget får slået græs fremover.
Jeg vælger at være positiv omkring tingene og faktisk kan vi forvente, at vi fremover kan
slippe for selv at kridte banerne op og kommunen vil sørge for, at græsslåningen som
minimum vil være på det niveau, vi kender.
En anden stor fordel ved at være kommet i en større kommune er, at vi i 2006 for første
gang afviklede kommunemesterskabet i fodbold. Det gik godt med 80 hold det første år og
masser af liv de første dage i Pinsen og samtidig et flot overskud, som det senere vil fremgå
ved fremlæggelse af regnskabet.
Jeg håber, at vi stille og roligt kan udbygge Silkeborgmesterskabet, som vi afvikler sammen
med Midtjyllands Avis i første omgang via en 3-årig aftale. Her i Pinsen 2007 vil der med
ibrugtagning af de nye baner være mulighed for flere hold og stævnet vil da også blive
udvidet til også at omfatte de allermindste. Samtidig håber jeg på, at vi kan finde en
gruppe, der vil stå for at arrangere et Pinsebal i teltet, når vi lukker søndag aften.
Medlemstal

Medlemsmæssigt oplevede vi i 2006 et mindre fald, blandt kunne vi ikke stille et ynglingehold og pigejunior-holdet måtte trækkes efter sommerferien. Til gengæld havde vi ikke
færre end 79 spillere i aktion omkring de 3 herreseniorhold og med dette tal i baghovedet
kan man jo undre sig over, at det fra tid til anden ikke var muligt at stille 3. holdet.
Jeg synes selvfølgelig, at det er mærkeligt at vi ikke let kan stille 3 hold med 79 spillere til
rådighed og jeg håber, at tingene vil se anderledes ud i år. Men omvendt er vi i en tid, hvor
man ikke pr. definition er tro mod sin barndomsklub, man melder raskt væk afbud, hvis
man skal til sin mosters fødselsdag og nogle gider ikke være udskiftningsspiller på 1.
holdet. Sådan er der så meget, som jeg i al fald kan undre mig over. Men jeg håber som
nævnt at det vil se bedre ud i 2007.
Vi bliver muligvis reddet lidt af nogle nye regler, der betyder, at man fra og med i år må
bruge spillere, der f. eks. har spillet serie 5 lørdag på serie 6 om søndagen. Fra og med
2008 bliver tingene givet endnu mere fri, blandt andet vil det blive valgfrit, om man spiller
serie 5 eller serie 6.
Seniormæssigt var det et blandet år. Dameholdet under ledelse af René Møller gjorde det
flot og var meget tæt på at komme i serie 1 for første gang nogensinde. Serie 6 havde vi som
nævnt til tider svært ved at stille, serie 5 tabte klart mere end de vandt, mens serie 4 endte
som oprykker uden at spille på sidste spilledag og det må jeg virkelig rose træner Martin
Simonsen og især spillerne for - virkelig flot gået efter 2 sæsoner, hvor næsten et helt nyt
hold er spillet ind. Det glæder mig virkeligt, at vi ser mange spillere komme op fra
ungdomsafdelingen og gør det godt. En del af spillerne jeg her henviser til, spillede i
foråret på et U-21-hold, hvilket vi dog trak igen til sommerferien.
Jeg ved også godt, at mange af de spillere, der har været hos os som junior og ynglinge nu
spiller andre steder. f. eks. er der nogle, der går på Fodbold-college. På fodboldens vegne
skal vi ikke være kede af, at nogle af vore unge spillere prøver sig af på et højere niveau,
end vi kan tilbyde. Hvis de slår igennem kan vi juble over det, har de lyst til at vende
tilbage til os en dag er de mere end velkomne. Det samme gælder de spillere, som vælger at
spille i naboklubberne. Allervigtigst set overordnet er, at de fortsat har lyst til at spille
fodbold.
Samarbejder med andre klubber
Vi har i forbindelse med den nye storkommune taget initiativ til et møde med de andre
klubber i den gamle Gjern Kommune. Til det første møde mødte Gjern og Voel op og vi

regner med at ville mødes igen og erfaringsudveksle og drøfte relevante emner.
I Silkeborg forsøger man at lave et overbygningssamarbejde med henblik på at samle
pigejuniorer og kvinde-spillere i området. Det er helt nyt, men det er noget, som vi skal
overveje, om vi vil indgå i og om vi dermed kan give vore største talenter et tilbud på lidt
samme måde som vores lilleput- og drengespillere tilbydes at deltage i talenttræning i
Silkeborg.
På andre områder hvor vi mærker nye tider er, at det pr. 1. april er slut med rygning i det
såkaldte offentlige rum og dermed også her i klubhuset. Det er samtidig en kærkommen
lejlighed til at drøfte ryge- og alkoholpolitik sådan rent generelt. Dette var blandt andet til
diskussion på et træner-/ledermøde for nylig.
Ingen lederkrise
Apropos trænere og ledere kan jeg med stor fornøjelse sige, at den lederkrise i
foreningslivet, som man med jævne mellemrum læser om, endnu ikke er nået til Fårvang.
Vi kan til den kommende sæson stille med et meget stærkt team på 33 til at træne og lede
de forskellige hold. Læg dertil at vi sædvanligvis ikke har problemer med at besætte en
bestyrelse med 9 personer, at vi skaffer masser af hjælpere til kommunemesterskab,
Fårvang Cup og til at passe klubhus. Jeg er meget tilfreds med den store opbakning, der er
bag aktiviteterne i fodboldafdelingen.
2006 har udover deltagelse i de ordinære turneringer og stævner budt på Fårvang Cup
over 2 weekender, Nytårskuren i januar måned, Arla Familie dag i maj måned og
naturligvis Fodboldskole i uge 27. Jeg vil heller ikke forbigå afslutningsfesten for ungdom i
hallen, hvor det var en succes med forældrespisning og det var igen en succes med
fodboldfest i Skovhuset.
Nyt stadion og klubhus
Til fodboldskolen, havde vi besøg af TV2 Østjylland, der lavede en ny historie om transferpengene, som vi fik i forbindelse med Martin Laursens overgang fra Milan til Aston Villa.
Disse penge har nu fået ben at gå på, blandt andet og især på grund af etableringen af vores
nye flotte stadion, der som det tydeligt fremgår er etableret i samarbejde med
Tvilum/Scanbirk. Samtidig fik vi opsat et stadionur og hvis vi får solgt de resterende
bandereklamer, begynder det for alvor at lugte af stadion!

Jeg synes, vi har en opgave omkring at få kiosken til at fungere bedre. Vi har nu et flot
renoveret klubhus og vi vil til den kommende sæson forsøge at få samlet flest mulige
kampe, således at næsten alle hold spiller hjemme samme weekend. Dette skulle gerne
skabe en god effekt ved, at der automatisk er mere liv i og omkring klubhuset og derved
nemmere at få folk til at passe klubhuset omkring weekenden. Husk på, at vi med de nye
baner, sagtens kan spille to kampe på samme tid f. eks. lørdag formiddag. Det ville også
være oplagt at se nogle landskampe på storskærm her i klubhuset.
Der bliver kigget lidt på nogle tiltag i øjeblikket for at få lidt mere gang i klubhuset, men jeg
må i den forbindelse appellere til jer, som ikke gør noget, om at give en hånd med og stille
jer til rådighed i en eller anden udstrækning. Vi kan, hvad vi selv vil!
Økonomi
Apropos økonomi og hjælpe til, sammenhold osv, så vil jeg da gerne minde om, at
Fåremarked i Fårvang er utrolig vigtig for driften af en forening som vores og det håber jeg,
at man vil tænke på, når man bliver bedt om at stille sin arbejdskraft til rådighed. Det er
tillige sjovt at være med i et fællesskab, hvilket får mig til at nævne et arrangement som
Ramsing Cup i Spjald, som vi igen deltog i i 2006 med flere hold og som efterhånden har
udviklet sig til også at være en campingplads for mange Fårvang-forældre.
Tilbage til lidt omkring kommunesammenlægning. Det er bekymrende, at man fjerner
tilskuddet til kurser. Vi vil så gerne have, at vores trænere dygtiggør sig og alle roser deres
betydning, altså de frivillige ledere. Derfor må der presses på for at få ændret disse regler.
Der skal dog ikke herske tvivl om, at vi fortsat bakker op om trænernes ønsker om at
komme på kurser og vi skal nok vurdere dem fra gang til gang.
2006 blev året, hvor vi måtte afslutte vores flex-job-projekt med Benny Nielsen, som vi
havde etableret sammen med Gjern Kommune. Der er nu en opgave med at få ført nogle af
de opgaver som Benny havde videre, blandt er det vigtigt at vi får styr på tøjvask, hvor vi
har gode muligheder pga. vores vaskemaskiner og tørretumblere.
Jeg har ikke været ret meget inde på præsterede resultater, men det skal da med fra et år,
hvor det har handlet en del om nye tiltag som Jyske 3-bold, "Den ny Vej", at vores gamle
drenge, old-boys holdet vandt deres pulje efter en ganske suveræn sæson og hvor det
måske nu endeligt skal føres ud i livet, at der vil være en ugentlig træningsaften. Det vil
være et initiativ, jeg vil hilse med stor tilfredshed.

Ønsker og visioner
Selv om det her ikke er en nytårstale, vil jeg alligevel gerne komme med nogle ønsker.
Omkring bestyrelsesarbejdet håber jeg meget, at det i 2007 i højere grad vil lykkes at få
arbejdet delegeret ud i nogle arbejdsområder, så vi sikrer størst mulig involvering af
bestyrelsesmedlemmerne.
Da vi på mange måder er en fodboldafdeling med god styr på tingene, må vi også godt
fremsætte nogle visioner og ønsker og jeg vil da med glæde lytte efter, hvis f. eks. et
seniorudvalg kommer med forslag om, at der skal være bus til udekampene, at der skal
arrangeres træningslejr i udlandet, at der skal sættes skabe op i omklædningsrummet,
etablering af en kunststofbane eller andre vilde planer. Min opfordring er; fortæl jeres
drømme og vi ser om vi kan hjælpe med at føre dem ud i livet.
Andre jordnære projekter kunne måske være etablering af et vaskeskur uden for
boldrummet. På evalueringsmøderne er der foreslået besøg af old boys landsholdet og
Flying Super Kids. I en anden boldgade er der stillet forslag om etablering af henholdsvis
halballer og ungdoms-diskotek.
Det var en ordentlig mundfuld, jeg vil sige tak for jeres opmærksomhed og vil til slut takke
alle, der har støttet op omkring klubben i den forgangne sæson og tak til alle
samarbejdspartnere.
Jeg ser meget lyst på fremtiden.
Tak!

