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Så er vi på plads til endnu en generalforsamling i 
Freja Fodbold blot et halvt år efter den sidst 
afholdte. 
Det skyldes, at vi på klubgeneralforsamlingen i 
februar vedtog lovændringer, der betyder, at 
fodboldafdelingens regnskabsår er omlagt til at løbe 
fra 1. juli til 30. juni. 
Generalforsamlingen er derfor også flyttet fra 
februar til august. 
Det betyder, at de perioder, 
bestyrelsesmedlemmerne er valgt for, afkortes med 
et halvt år. 

Det sportslige 
Første halvår af 2008 blev et godt år rent sportsligt. 
2. holdet, som administreres af Randers FC, sikrede 
den håbede oprykning til 2. division. 
3. holdets forsøg på at rykke i serie 1 glippede 
desværre, mens 4. holdet havde større succes og 
sikrede sig oprykning til serie 3. 
På damesiden blev det også til en oprykning, idet 
serie 1-damerne sikrede sig oprykning til 
Jyllandsserien og blev i denne forbindelse byens 
højst rangerende damehold, idet man netop i 
oprykningskampen slog Vorup FB. 
 
Freja er stadig både en  eliteklub og en breddeklub. 
På elitesiden lykkedes det i samarbejde med 
Randers FC at få tildelt DBU’s A-licens til U16-19-
rækkerne, omend vi ikke fik vore bedste U19- og 
U17-hold i ligaerne som ønsket. Kravene til 
faciliteter og struktur omkring elitefodbolden er 
øget, men der modtages til gengæld også et vist 
bidrag fra DBU. 
På breddesiden kunne vi glæde os over fornemme 
resultater og fortsat udvikling. Eksempel: Af 
drengegruppens 5 hold blev de 4 kredsvindere i 
foråret. Det sidste hold (DrM) blev nr. 2.  
Vi har fået ansat en ungdomskonsulent til styrkelse 
af kvaliteten i træningsarbejdet omkring U5-U11 og 
U12-U15-bredde. Vi er sikre på, at vi i årene 
fremover kan spore effekten. 
 

Organisationen 
Bestyrelsen har arbejdet med en ændring af 
organisationen i form af en ændret gruppestruktur. 
Hovedformålet har været at samle holdaktiviteter 
for hold, som sportsligt, økonomisk og 
administrativt er ens, i homogene grupper - og at 
etablere gruppeledelser, hvor flere frivillige deles 
om byrderne. 
Bestyrelsen har således også udarbejdet en ny 
lederhåndbog, som i de kommende uger vil blive 
omdelt til alle ledere/trænere. 
  

Økonomien 
De sørgelige økonomiske kendsgerninger fremgår 
af årsregnskabet og faresignalerne er tydelige, om 
end forårsregnskabet harmonerer med det af sidste 
generalforsamling budgetterede. 
I forhold til foregående år mangler sekscifrede 
indtægter fra bankoaktiviteterne, indtægter, som 
ikke umiddelbart har kunnet erstattes.  
Det er vort mål at opnå balance i driften senest fra 
regnskabsåret 2009-10, og vi er indstillet på at tage 
alle midler i brug for at nå dette mål.  Det bliver en 
svær øvelse, især, hvis centrale indtægtsområder 
stadig viger. 

Randers Kommune 
Vi glæder os over det renoverede Randers Stadion, 
Essex Park Randers, og meget tyder nu på, at 
renoveringen af nordtribunen kan blive en realitet i 
snarlig fremtid. 
Vi nærer et stort håb om, at omklædningsrumskapa-
citeten øges i denne forbindelse, og at den meget 
påtrængte istandsættelse af de gamle 
omklædningsrum under vesttríbunen gennemføres. 
Det videre arbejde med begrebet Randers 
Idrætspark står foran sin begyndelse, og vi har en 
vigtig opgave i at argumentere for de nødvendige 
forbedringer på fodboldfacilitetsområdet i 
forbindelse med planlægning af det forventet meget 
omfattende projekt, hvori nordtribunen altså også 
indgår. 
Anlæggelsen af kunstgræsbanen er gået i gang, og 
bane 4 som græsbane er dermed en saga blot. 
Banen anlægges anderledes, end vi havde ønsket os, 
hvilket betyder indskrænkning af grusbaneområdet, 
men vi regner med finde en fornuftig løsning på 
dette problem i samarbejde med kommunen. 

Fremtiden 
Temaet er det samme som på 
februargeneralforsamlingen. 
Vi skal fortsat fastholde en række traditioner og 
fortsat være en klub i stadig udvikling. 
Freja skal fortsat stå for både elite- og bredde-
fodbold i et hensynsfuldt og loyalt fællesskab. 
Tolerance, samarbejde og fleksibilitet er 
indlysende, nærværende og konkrete mål, vi alle må 
sætte os i det daglige. 
Tak til alle, der i det daglige sørger for, at vore 
drenge og piger får en række gode oplevelser med 
fodboldfritidsinteressen. 
En særlig tak til gruppelederne, der i det daglige 
binder arbejdet i fodboldafdelingen sammen. 
Desuden en tak til personalet i klubhuset,. 
Desuden en tak til Frejas Fodboldvenner, Freja’s 
Old Boys, Randers FC og til vore sponsorer og 
øvrige samarbejdspartnere for endnu et godt 
fodboldår. 


