Formandens beretning – 2002
Jeg skal aflægge en beretning, hvor jeg vil kigge tilbage på år 2002 og måske lige så meget
se fremad i det år vi er gået ind i, 2003.
Jeg har fornøjelsen af, at være formand for en fodboldafdelingen med masser af
medlemmer og masser af engagerede trænere, ledere og hjælpere på mange fronter. Jeg
tror at det der driver de fleste af os er at vi med baggrund i et fællesskab og med baggrund i
folks forskellige styrker er i stand til at løfte forskellige opgaver.
Det er især glædeligt, at konstatere at nogle af de ting jeg nævnte her fra dette sted for et år
siden nu er ført ud i livet - eller er ved at blive det. Men mere om det senere.
Vi har en fodboldafdelingen, som jeg mener har en god struktur og organisation, men som
selvfølgelig altid kan blive bedre. Derfor er vi netop i denne her tid i gang med et projekt,
der hedder "Klubbens årsplan" som blandt andet handler om at få nedfældet alle de
opgaver der er i klubben på papir. Det burde blandt gøre livet lettere for bestyrelse,
trænere og ledere i klubben, f. eks. i forbindelse med udskiftninger i bestyrelsen.
Sidste år var der utrolig meget fokus på Fårvang i forbindelse med VM i fodbold og vi skal
nok ikke regne med at få så meget fokus som vi havde sidste år foreløbig. En af klubbens
stoltheder, Martin Laursen viste sit store format i flere omgange; sponsorat af træningstøj
til seniorholdene og hans besøg på fodboldskolen. Dejligt at se, at fordi man spiller i AC
Milan, så er man stadigvæk en dreng fra Fårvang!
2002 startede og sluttede sportsligt med 2 af vore gamle travere, Nytårskuren i januar og
Fårvang Cup i november. 2 gode stævner med stor deltagelse og ikke mindst et godt
økonomisk afkast.
I februar startede de første hold sæsonen op og vi må sige at for seniorholdenes
vedkommende var 2002 en sæson absolut på det jævne, placeringer i midten af rækkerne
og 3. holdet var vi tæt på at udtrække i foråret, men det blev heldigvis bedre efter
sommerferien. Omkring 100 dame- og herreseniorspillere blev benyttet i 2002 og med det
antal så bør vi have vores 1. hold for herrerne op i serie 3 snarest muligt. Og snarest muligt
dvs. oprykning i år! Jeg ser gerne, at herrespillerne snart træder i karakter!

Vi har i dag præsenteret en ny træner for herrerne; Michael Rasmussen fra Bjerringbro.
Det skal erkendes, at han er ansat "klokken 5 minutter i tolv" efter at den tidligere ansatte
træner sprang fra aftalen. Jeg tror jeg har luret Michael og gad vide om ikke der er gemt en
Jørgen Hebsgaard i ham - en lidt ydmyg type, der har kvaliteterne til at få os på sporet?
Det jeg i hvert fald kan sige er at et selvbestaltet trænerudvalg blev sat på overarbejde
omkring nytår, da vi skulle have fundet en ny træner i sidste øjeblik.
På ungdomssiden var der mere at glæde sig over. Det er selvfølgelig glædeligt i sig selv, at
vi her ved årets udgang havde omkring 140 ungdomsspillere, men det var også dejligt at
følge de gode resultater flere hold leverede i årets løb. Jeg tør godt tillade mig at fremhæve
drengeholdet, der blandt andet vandt Ramsing Cup, lilleputterne der blev puljevindere og
også blandt de lidt yngre er der spændende hold at følge. Vi er faktisk ved at være godt med
på ungdomsfronten, det så også til kommunemesterskabet, hvor vi var den mest vindende
klub. Jeg ser gerne, at vi holder fast her og bygger videre, dvs. på den ene side skal vi gøre
plads til alle uanset hvor skævt man sparker til en bold, men vi skal også have hold med i
de rækker, hvor vi får de bedste udfordringer. Vi er så småt ved at se en udvikling her. Pr.
definition har vi tidligere spillet i laveste række, men til kommende sæson er junior-holdet
med i a-rækken og lilleput holdet er også rykket en tak op.
Vi har mange stabile trænere - det er vigtigt at vi i fællesskab - trænere og klub - sikrer, at
disse mennesker får inspiration til at fortsætte og sådan at de fortsat kan levere noget
inspirerende træning. En af måderne det sker på er at vi sidste år - for andet år i træk brugte et par weekender på at snakke med hver enkelt træner og leder - en god oplevelse.
Vi har til tider fået kritik for at klubhuset ikke er åben lang tid nok. Der er nu ved at blive
gjort en indsats for at der bliver ændret på det - ideen er at der dels skal være åbent noget
mere, specielt om eftermiddagen og ikke mindst er tanken at der skal flere mennesker
involveres i arbejdet. Jeg tror helt sikkert på at det lykkedes; hvor der er vilje er der også en
vej!
Det sidste udtryk kunne man også bruge omkring byggeri af boldrum. Det er ganske enkelt
herligt at se på hvor hurtigt arbejdet skrider frem og at der ikke er langt fra tanke til
handling.

Og når vi er i den boldgade så har vi også fået etableret et indtil videre hurtigt-arbejdende
sponsorudvalg, hvor der især arbejdes på at få solgt reklamepladser på hegnet ved den
midterste bane.
Alt i alt - vi har så mange gode mennesker her i klubben, at det er bestyrelsens
fornemmeste opgave at få tingene til at hænge sammen, at få tingene koordineret. Derfor
er jeg selvfølgelig også ærgerlig over, at vi i dag skal sige farvel til næsten halvdelen af den
siddende bestyrelse. Med respekt for de årsager den enkelte har så må jeg sige, at det vil
være gavnligt med lidt mere stabilitet omkring bestyrelsesarbejdet. Vi har i 2002 anvendt
et begreb, "udvidede bestyrelsesmøder", hvor vi har inviteret nogle af de lidt mere garvede
folk omkring bestyrelsen med. Det skulle gerne være med til at afbøde nogle af de negative
virkninger, som det jeg før nævnte. Når det er sagt så skal der lyde stor anerkendelse for
det arbejde de afgående har leveret, ikke mindst Per Grund der har været med længst og
som vi har indstillet til klubbens idrætspris og som jeg meget håber på at han vil modtage
her senere på måneden.
Vi har midt på året efter lidt tilløb fået etableret en hjemmeside, www.faarvangfodbold.dk
og jeg er selv positiv overrasket over hvor mange besøgende der egentlig er på siden.
Omkring 2300 har været inde og vende siden midten af sidste år. Hvis man vil være
negativ kan man sagtens anklage os for ikke at få opdateret det ene og det andet hurtigt
nok, men hvis vi skal være positiv så har vi en god hjemmeside, der så rigeligt kan gøre sig i
sammenligning med andre klubber. I forbindelse med de før nævnte evalueringer har vi
også udgivet et elektronisk nyhedsbrev og det forventer jeg da der vil komme flere af i løbet
af i år.
Økonomi. I 2002 har vi været mere fokuseret på økonomi end tidligere. Det skyldtes især,
at vi i 2001 kom ud med et underskud og vi var også bange for at det ville ende med
underskud i 2002, men sådan gik det heldigvis ikke. Regnskabstal kan bruges til meget,
det kan f. eks. aflæses at vi siden 1992 har leveret omkring 85.000 kr. til fællesskabet,
Horn/Fårvang IF. Derfor er det også både forståeligt og fornuftigt, når hovedafdelingen
hurtigt står klar med kr. 25.000, når vi fra fodboldafdelingens side står klar med frivillig
arbejdskraft til bygning af nyt bold- og kridtrum.

En sammenligning af tal i øvrigt fortæller at vi i 1992 havde kontingentindtægter for knap
30.000 - i år regner vi med det bliver omkring 90.000. Det fortæller lidt om at vi har været
inde i en god udvikling - i hvert fald medlemsmæssigt. Omkring kontingentindtægter i
øvrigt må jeg sige at der faktisk burde sidde en hel del her med røde ører. Det er
uanstændigt og absolut urimeligt at voksne mennesker skal bruge frivillig arbejdskraft på
at få voksne mennesker til at betale deres kontingent. Og det sidste om kontingent i denne
omgang skulle være, at vi med virkning for i år har besluttet at hæve kontingentet med kr.
100 for hver enkelt ungdomsspiller. Vel, en stor stigning, målt i procent, men rimeligt nok i
betragtning af at ingen kan huske hvornår ungdomskontingentet sidst er blevet reguleret
og fordi vi sammenlignet med en række klubber er billige at spille fodbold hos. Og de kr.
10.000 - 15.000 kroner det udløser, det kommer børnene til gavn i den sidste ende.
Der var før et lille hip til seniorerne. Det bliver jeg også nødt til at give til de lidt yngre,
spillerne i junior- og ynglinge alderen. Det er fint nok, at man er sig selv nærmest, men den
indstillingen der blev lagt for dagen sidste år blandt visse spillere er ikke acceptabel. Vi må
huske på at fodbold er en holdsport, hvor 10 personer er på den, hvis nr. 11 en dag ikke
gider at møde op.
2002 var året, hvor der igen blev arrangeret en tur til landskamp i Parken, hvilket jeg
håber kan blive en årlig tilbagevendende begivenhed. Det blev også år 2 med Skovhusfest
og her er der kommet en ide om at vi også afvikler en samlet afslutningsfest for alle
ungdomshold, som vi må forholde os til.
Den sidste ting der skal nævnes her er, at en god gammel tradition, andefodbold blev taget
på programmet igen.
Til sidst tak til Thorsø/Aidt IF for godt samarbejde omkring junior- og ynglingefodbold,
hvilket fortsætter i 2003. Tak til afdelingens hovedsponsorer Tvilum/Scanbirk og
Hegnsgaardens Auto og tak til alle øvrige sponsorer. Også tak til alle andre der støttede
fodboldafdelingen.

