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Sæson 2010-11 er overstået, og sæson

Og hvordan er det så gået med fastholdelsen, for vi
kunne jo sidste år berette om et iøjnefaldende
frafald i U17-årgangene, og nævne fastholdelse som
et indsatsområde?
Det er faktisk gået ret fint, selvom vi i U19 jo lider
under de forrige års frafald, men status er som
følger, hvad angår tilmeldte hold i U13-U19:
U19: 2 hold
U17: 4 hold
U15: 4 hold
U14. 4 hold
U13: 3 hold
Vi er, med god afstand, byens klart største klub,
hvad angår antallet af tilmeldte hold i
ungdomsrækkerne.
Også i småbørnsfodbolden/børnefodbolden går det
støt og roligt fremad. Enhver der viser sig på
anlægget kan forvisse sig herom ved at se
træningsaktiviteterne, som nu foregår på bane 2. Ja,
i en enkelt af årgangene har vi faktisk 55 spillere!
Vi ser den positive udvikling som en direkte
konsekvens af vor satsning på kvalitet i
børnetræningen.

2011-12 er i fuld gang.
Vi kan se tilbage på det forgangne år med
tilfredshed.
Året har ikke været uden problemer, men har
alligevel været opløftende på en lang række
områder.
Årets lederfest 2010 blev afholdt i februar 2011
med 120 deltagere i Restaurant Pakhuset.
Ved festen blev Anja Fisker Jensen kåret som årets
leder og Peter Skrubbeltrang (U13M) kåret som
årets træner.
Antallet af aktive medlemmer er steget en anelse fra
580 ved udgangen af 2009 til 583 ved udgangen af
2010 – og til 612 i skrivende stund. Dertil kommer
86 passive medlemmer og flere end 100 ledere.
I årets løb har klubben været involveret i ca. 800
udendørs kampe.

Det sportslige
1. holdet, som administreres af Randers FC, havde
et skuffende forår kulminerende med den helt
surrealistiske afslutning på sidste kamp med en
Esbjergscoring i slutminutterne – en scoring, der
sendte Randers FC i 1. division, hvor holdet ikke
har været siden sæson 2005-06.
2. holdet i Danmarksserien, som administreres af
Randers FC, sluttede på en nydelig femteplads efter
et godt forår.
3. holdet rykkede desværre ned i serie 3 ved
sæsonafslutning efter en meget svingende sæson.
Dameholdet, som vi nu deler med Dronningborg B,
og som nu optræder under navnet Randers KF, lå
med helt fremme i Danmarksserien og sluttede tre
point fra oprykningspladsen.
I Freja arbejder vi til stadighed med to ben – et
elite-/udviklings- og et breddeben.
På udviklingssiden lykkedes det i samarbejde med
Randers FC for fjerde gang at få tildelt DBU’s Alicens til U17-19-rækkerne. Den nye A-licens
svarer til den tidligere A+-licens og tildeles kun 12
klubber på landsplan. A-licensen betyder også plads
i Ligaen for både U17 og U19.
Vi har i årets løb haft et stigende antal spillere
udtaget til U15-21-DBU-samlinger og -landshold.
Sidste år i november valgte Jens Hammer Sørensen
at trække sig fra sin stilling som ungdomskonsulent
i Freja for at tiltræde som sportschef i Hobro. Efter
en længerevarende proces har Randers Freja
Fodbold nu ansat Jacob W. Knudsen som ny
ungdomskonsulent. Ungdomskonsulenten har en
opgaveportefølje, som rækker lidt videre end før,
idet vi også ser en væsentlig opgave i at lave
fastholdelsestiltag for de 13-18-årige.
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Vi arrangerede for 17. gang i træk indefodboldstævne under navnet Randers Freja Jule Cup.

Klubhuset
Sidste år kunne vi konstatere nye lofter og ny
belysning i underetagen.
I årets løb:
♣ Nyt fladskærms TV og
storskærmsprojektor/lærred i cafeteria
♣ Interaktive tavler i det store mødelokale i
underetage og i bestyrelseslokale/taktikrum
i overetage
♣ TV, møbler og IT-udstyr i lektierum
♣ Nyt adgangskontrolsystem med
elektroniske nøgler
♣ Nye boldstativer og rekvisitrum.
♣ Etablering af omfangsdræn
♣ Bordfodbold på vej
Klubhuset er nu næsten helt up-to-date og kan
danne rammer om en positiv udvikling.
Vi måtte sige farvel til Marianne og kæmper til
stadighed en hård kamp for at skabe en fornuftig
drift i klubhuscafeteriet.

Randers FC A/S
Fodboldselskabet er stadig i god gænge, selvom den
sjette sæson i træk som Superligaklub betød
nedrykning til 1. division.
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Resultatet for 2009-10 blev et underskud på 6,0
mio. kr. efter skat, hvilket var bedre end
budgetteret.
Omsætning var 57,2 mio. kr.
Egenkapitalen er herefter på 16,1 mio. kr.
Randers FC Holding A/S, som har Randers FC A/S
som datterselskab, havde pr. 30.6.2010 en
egenkapital på 43,1 mio. kr., inkl. Randers FC A/S.
Også dette år har været præget af dialog om Frejas
oplæg til revideret RFC-aftale og revideret aftale
om stadionsalg. De konkrete forhandlinger har
endnu ikke ført til et færdigt resultat, men vi
nærmer os efter vores bedste overbevisning.

♣

♣
♣

Økonomien
Kassereren fremlægger senere et regnskab med et
underskud på 158.482 kr. mod et budgetteret
underskud på 8.000 kr. Afvigelsen skyldes dels
vigende indtægter på stadionsalget, dels en
afvigelse på kontingentindtægter og dels vores
stadige problemer med at leve op til vore egne mål
omkring sponsorindtægter.
Egenkapitalen er herefter på 790.160 kr., hvoraf
207.780 kr. er bundet i finansielle anlægsaktiver,
der ikke umiddelbart er omsættelige.
Derudover har vi bundet mindst 200.000 kr. i
nødvendig driftskapital.

♣

♣

Randers Kommune
Vi kan – endnu en gang – udtrykke vor store
tilfredshed med samarbejde med Randers
Kommune om fodboldanlægget.
Sidste års ønske om et let administrerbart
låsesystem er blevet efterkommet. Fornemt.
Generelt møder vi stor forståelse fra Randers
Kommune og er glade for det praktiske samarbejde.

Som konsekvens har vi fra april måned flyttet ”de
små fødder” fra Vasen tilbage til stadionområdet.
Senest har vi været i dialog med
Folkeoplysningsudvalget, der i marts vedtog nogle
helt unødvendige, restriktive regler omkring passive
medlemmers rettigheder, herunder stemmeret, og
omkring ungdomsmedlemmers stemmeret gennem
forældre.
Vi har på det skarpeste taget afstand fra disse
formynderiske beslutninger, der ligger langt ud
over, hvad Folkeoplysningsloven foreskriver og
kræver.
Vi mener, at folkeoplysningsudvalget, der primært
har til opgave at understøtte de mange frivilliges
indsats i foreningerne, helt har misforstået sin rolle
på dette område, hvor man på værste
smagsdommervis har lagt unødvendige restriktioner
på vores foreningsorganisering.

Politiske sager
Randers Kommune vedtog i efteråret udbud af
svømmebad i tilknytning til Randers Idrætspark
under konditioner, som vi følte ville forringe vore
udviklingsmuligheder væsentligt, ja faktisk ville
reducere græsarealerne betragteligt.
Randers Freja Fodbold gjorde indsigelse og
udarbejdede sin egen vision/plan for en
helhedsløsning området, hvor vi anviste en løsning,
som ville give 9 fodboldbaner. Forslaget blev på en
række møder præsenteret for lokalpolitikerne.
I forbindelse hermed opstillede bestyrelsen en
række statements, som beskriver vedtagelser og
hensigter. Her skal nævnes:
♣ Randers Freja Fodbold omfatter både
elitefodbold og breddefodbold, som én klub
♣ Randers Freja Fodbold har et ønske om at
samle alle sportslige aktiviteter ét sted, i
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umiddelbar forbindelse med
klubinfrastruktur, dvs. klubhus,
mødelokaler, cafeteria og
rekvisitopbevaring.
Randers Freja Fodbold har en historisk
tilknytning til stadionområdet på Viborgvej
(siden 1923), og via medlemsskaren også
en geografisk tilknytning dertil. Randers
Freja Fodbold ønsker at bevare ”sit
hjemsted”.
Randers Freja Fodbold ønsker en udvikling
af området ved Randers Stadion, men en
løsning baseret på helhedsbetragtninger.
Randers Freja Fodbold har et ønske om at
flytte træningsmiljøet for de mindste tilbage
til stadionområdet.
Randers Freja Fodbold planlægger ikke
med administrativ/organisatorisk adskillelse
af elite- og breddemiljø, herunder heller
ikke overflytning af ungdomselitefodbold
til andet regi.
Randers Freja Fodbold har vedtaget en
principbeslutning om, at alle medlemmer i
forbindelse med den regelmæssige træning
skal have adgang til fælles, klubsamlende
faciliteter. Vedtagelsen har i den praktiske
planlægning udmøntet sig i, at
træningsgrupper, som pga. mangel på
baneplads er nødsaget til at gennemføre
træning eksternt altid træner mindst én gang
om ugen ved Randers Stadion.

Fremtiden
Bestyrelsen har defineret det kommende års
indsatsområder:
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♣ Styrket økonomistyring på baggrund af et
snævrere indtægtsgrundlag
♣ Ajourføring af lederhåndbog
♣ Udvikling af retningslinjer for anvendelse
af sociale medier
♣ Undersøgelse af muligheder for street
soccer og fodboldfitness

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 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 Frejafodboldår.

Derudover skal vi 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.
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