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Ordinær generalforsamling mandag den 30. august 2010: Bestyrelsens beretning
Vi har i årets løb haft et stigende antal spillere
udtaget til U15-21-DBU-samlinger og -landshold.
Målet om at få en A+-licens er kommet nærmere.
Vi mærker nu ungdomskonsulentens arbejde
omkring styrkelsen af kvaliteten i træningsarbejdet
omkring U5-U12 og U13-U15-bredde, og vi har
bestemt ikke fortrudt tiltaget.
Der foretages stadig med ungdomskonsulenten som
tovholder en række tiltag omkring børne- og
breddefodbolden, tiltag, der har til hensigt både at
øge kvaliteten i vort arbejde, men også at øge
glæden hos deltagerne.
Vi arrangerede for 16. gang i træk indefodboldstævne under navnet Randers Freja Jule Cup.

Sæson 2009-10 er veloverstået.
Vi kan se tilbage på året, der gik, med tilfredshed.
Året har ikke været uden problemer, men har
alligevel været opløftende på en lang række
områder.
Årets lederfest 2009 blev afholdt i januar 2010 med
103 deltagere i Mariagerfjord Golfklub som en
alternativ afviklingsmåde.
Ved festen blev Claus Stenum Jensen (Jule Cup,
hjemmeside) kåret som årets leder og Karsten
Madsen (U11M) kåret som årets træner.
Antallet af aktive medlemmer er faldet en anelse fra
599 ved udgangen af 2008 til 580 ved udgangen af
2009. Dertil kommer 92 passive medlemmer og
flere end 100 ledere.
Vi har oplevet et større frafald af medlemmer i
U16-U19 drenge, et frafald, som dog til dels
opvejes af tilgang hos de yngre årgange.

Organisationen
Bestyrelsen ændrede med virkning fra 1.7.2010 den
sportslige organisation en anelse, idet vi nu følger
forbundets inddeling i børne- og ungdomsfodbold.
Det betød, at U12 fremover indgår i gruppen
U05-12 på drengesiden.
Vi har stadig en udfordring med at få tilpasset
gruppeledelsesbesætningerne, der i stadig større
grad nu også kommer til at omfatte
årgangsansvarlige.

Det sportslige
1. holdet, som administreres af Randers FC, havde
et meget miserabelt efterår, hvor de første 16 kampe
gav 4 point. Men med en fantastisk turn around, der
betød 36 point i de sidste 17 kampe, heraf kun med
nederlag i den sidste kamp mod Brøndby IF,
lykkedes det i sidste spillerunde at sikre deltagelse i
landets bedste fodboldrække, der fra den nye sæson
benævnes Superligaen.
Desuden kvalificerede holdet sig for andet år i træk
til europæisk fodbold via Fair Play-reglerne.
2. holdet, som administreres af Randers FC, havde
sin sidste deltagelse i 2. division grundet DBU’s
ændrede turneringsregler. Holdet sluttede med
maner på en fornem fjerdeplads.
3. holdet rykkede efter et halvt år i serie 1 tilbage til
serie 2 ved juletid og deltager i samme række fra
starten af sæson 2010-11.
Dameholdet sikrede sig en flot oprykning fra
Jyllandsserien til Danmarksserien.
Freja har i flere omgange deltaget i forhandlinger
med andre klubber om en overbygning på
damefodboldsiden. Den er blevet en realitet fra
sæson 2010-11 under Randers KF. I første omgang
kun i et samarbejde med Dronningborg B, men der
arbejdes stadig på at få flere klubber med.
Parallelt hermed har de samme to klubber indgået et
samarbejde under samme navn omkring U15- og
U18-pigeholdene.
Freja er stadig både en eliteklub og en breddeklub.
På elitesiden lykkedes det i samarbejde med
Randers FC for tredje gang at få tildelt DBU’s Alicens til U17-19-rækkerne, og i sæson 2010-11 er
det lykkedes at få tildelt plads i Ligaen for både
U17 og U19.
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Randers FC A/S
Fodboldselskabet er stadig i en god udvikling, og
konsolideringen som Superligaklub ses bl.a. af, at
man netop er startet den femte sæson i træk i den
bedste række, den sjette i alt.
Resultatet for 2008-09 blev et underskud på 3,4
mio. kr. efter skat, hvilket var i overensstemmelse
med budgetteringen.
Omsætning var 55,6 mio. kr.
Egenkapitalen er herefter på 22,1 mio. kr.
Randers FC Holding A/S, der omfatter de tidligere
A-aktionærer i Randers FC A/S, og som har
Randers FC A/S som datterselskab, havde pr.
30.6.2009 en egenkapital på 46,6 mio. kr., inkl.
Randers FC A/S.
Bestyrelserne har tilbudt de nuværende Baktionærer i Randers FC A/S at gennemføre en
aktieombytning, så B-aktionærerne i stedet bliver
aktionærer i Randers FC Holding A/S. Processen
nærmere sig afslutningen af mortificeringen af
bortkomne aktier, hvorefter meget få B-aktionærer
vil være tilbage i Randers FC A/S - udover
holdingselskabet.
Året har været præget af dialog om Frejas oplæg til
revideret RFC-aftale og revideret aftale om
stadionsalg. Der har ikke været ført konkrete
forhandlinger.
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Bane 4, kunstgræsbanen, og grusbanerne har fået
opsat de gamle lysmaster fra stadion, og det giver
nu mulighed for træningslys på bane 2.
Generelt er der i sæsonens løb blevet foretaget en
række tilretninger af baneområdet, hvilket har
medført et øget græsareal og en åbning af områdets
fremtoning. Forandringer, vi hilser med stor
tilfredshed.
På Vasen håber vi stadig på flere forbedringer af en
række detaljer.
Generelt møder vi stor forståelse fra Randers
Kommune og er glade for det praktiske samarbejde.

Derudover har der været debat om forpligtelsen til
at drive andetholdet, nu i Danmarksserien, efter
indførelsen af Reserveholdsturneringen.

Økonomien
Kassereren fremlægger senere et regnskab med et
overskud på 28.875 kr., selvom vi havde
budgetteret med et underskud. Ekstraordinære
indtægter gjorde en afgørende forskel.
Det er bemærkelsesværdigt, at vore indtægter fra
bankosamarbejdet er steget væsentligt. Stor tak til
de mennesker, der står bag denne turn around.
Vi har stadig problemer med at leve op til vore egne
mål omkring sponsorindtægter.
Egenkapitalen er herefter på 916.652 kr., hvoraf
174.740 kr. er bundet i finansielle anlægsaktiver,
der ikke umiddelbart er omsættelige.
Derudover har vi bundet mindst 200.000 kr. i
nødvendig driftskapital.

Fremtiden
Vi skal fortsat fastholde en række traditioner og
fortsat være en klub i stadig udvikling.
Freja skal fortsat stå for både elite- og breddefodbold i et hensynsfuldt og loyalt fællesskab.
Tolerance, samarbejde og fleksibilitet er
indlysende, nærværende og konkrete mål, vi alle må
sætte os i det daglige.
Bestyrelsen vil have øget fokus på fastholdelse af
medlemmer, specielt i gruppen 13-18-årige.

Randers Kommune
Vi kan – endnu en gang – udtrykke vor store
tilfredshed med samarbejde med Randers
Kommune om fodboldanlægget.
Den meget påtrængte istandsættelse af de gamle
omklædningsrum under vesttríbunen er gennemført
med et flot resultat.
Vi håber nu på en aftale om et let administrerbart
låsesystem.
Der er stadig ikke færdige planer for den så omtalte
Randers Idrætspark, men der rumles stadig med
tanker om ændring af placeringen af primært bane
3, men også for udnyttelsen af grusbaneområdet.
Vi har en klar forventning om at blive taget i ed på
evt. forandringer.
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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 gruppeledelserne, der i det daglige
binder arbejdet i fodboldafdelingen sammen.
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.
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