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Sæson 2011-12 er historie, og vi har taget hul på 
en ny sæson, 2012-13. En evindelig cyklus, som nu har 
varet 113 år i Freja Fodbold-regi.  
Vi kan se tilbage på det forgangne år med tilfredshed. 
Året har som sædvanligt budt på en række udfordringer, 
men har også budt på en lang række glæder og gode 
oplevelser. 
Alt i alt kan vi være tilfredse med sæsonen. 
Årets lederfest 2011 blev afholdt den 28. januar 2012 
med 134 tilmeldte i Restaurant Pakhuset. 
Ved festen blev Jan Sørensen (U14M) kåret som årets 
leder og Henrik ”Lange” Andersen og Jens W. Knudsen 
(U10M) kåret som årets trænerpar. 
Antallet af aktive medlemmer er steget fra 583 ved 
udgangen af 2010 til 622 ved udgangen af 2011 – og til 
568, heraf 514 ungdomsspillere, i skrivende stund. Dertil 
kommer 96 passive medlemmer og flere end 100 ledere. 
Frafaldet siden nytår er primært sket i de ældste pige- og 
drengerækker. 
I årets løb har klubben været involveret i flere end 1.000 
udendørs kampe. 

Det sportslige 
1. holdet, som administreres af Randers FC, havde en 
god sæson, der førte til den forventede oprykning til 
Superligaen. 
Periodisk var mange af os bekymrede, både over 
resultaterne og spillet i 1. division, men målet blev nået.  
2. holdet i Danmarksserien, som administreres af 
Randers FC, sluttede for andet år i træk på en nydelig 
femteplads. 
3. holdet, der rykkede ned i serie 3 i 2011, sikrede sig 
oprykning til serie 2. 
Dameholdet, som vi fra sommeren 2010 har delt med 
Dronningborg B under navnet Randers KF, måtte vi før 
forårssæsonen trække ud af Danmarksserien. Spillerne 
forsvandt mere eller mindre i vinterpausen, og 
økonomien var særdeles anstrengt.  
Vi havde sat os som mål, at projektet skulle være 
selvfinansierende udover de 100.000 kr., Freja havde 
garanteret de to første år. At projektet derudover kom til 
at koste 142.000 kr., hvoraf DB har bidraget med 30.000 
kr., er meget beklageligt. 
Mange velmenende mennesker fra projektets start blev 
desværre til få, der ikke kunne løfte den økonomiske 
udfordring alene. 
Tilbage i RKF-samarbejdet er nu kun et samarbejde med 
Dronningborg B og Alliancen IF om U15-pigerne. 
I skrivende stund har Freja som følge deraf for første 
gang i mange år ikke damehold tilmeldt. 
I Freja arbejder vi til stadighed med to ben – et  elite-
/udviklings- og et breddeben. 
På udviklingssiden lykkedes det for femte gang i 
samarbejde med Randers FC at få tildelt DBU’s A-licens 
til U17-19-rækkerne. Vi er med en lille eksklusiv gruppe 
på kun 10-12 klubber på landsplan, som deltager i både 
den bedste U17- og U19-række. 
Vi har igen i 2011-12 haft et pænt antal spillere udtaget 
til U15-21-DBU-samlinger og -landshold.  

På breddesiden har vi kunne glæde os over en stabil 
udvikling både i børne- og i ungdomsfodbolden. Vi har 
flere årgange, hvor antallet af  spillere overstiger 50. 
Det siger os, at der foretages et kvalitativt fint stykke 
arbejde på banerne. 
Det søger vi løbende at styrke ved at opfordre alle til 
deltagelse i kurser og ved brug af vores engagerede 
ungdomskonsulent, der også er tovholder på en række 
klubkurser. 
Vi arrangerede for 18. gang i træk indefodboldstævne 
under navnet Randers Freja Jule Cup. 
Endelig skal det også nævnes, at vi med virkning fra 
1.1.2012 har indgået en femårig tøjaftale med Nike/Sport 
Direct efter en lang tomgangsperiode i forbindelse med 
Umbros lukning af klubaktiviteter i Danmark. 

Klubhuset 
I 2010-11 kunne vi glæde os over nyt fladskærms-TV, 
storskærmsprojektor/lærred, interaktive tavler, TV, 
møbler og IT-udstyr i lektierum, nyt adgangskontrol-
system, nye boldstativer og rekvisitrum mm. 
I 2011-12 har vi kunnet glæde os over renovering af 
klubhuskontorerne på 1. sal og renovering af 
kælderomklædningsrummene. 
I klubhuscafeteriet arbejder der nu kun deltidsmed-
arbejdere, der på fin vis klarer serviceringen af Frejas 
medlemmer og gæster – ikke mindst fodboldafdelingens. 

Randers FC 
Fodbold- og holdingselskabet er stadig i god gænge. 
Efter sidste sommers nedrykning til 1. division kom 
økonomien i et andet leje i sæson 2011-12, hvilket via 
vores aftaler også har en afsmittende effekt i Freja. 
Koncernresultatet for 2010-11 blev et overskud på 6,5 
mio. kr. efter skat. 
Omsætning i koncernen var 76,6 mio. kr. 
Egenkapitalen i koncernen er herefter på 50,5 mio. kr. 
Også dette år har været præget af dialog om Frejas oplæg 
til revideret RFC-aftale og revideret aftale om 
stadionsalg. De langstrakte og ressourcekrævende 
forhandlinger førte i foråret til et revideret og 
underskrevet aftalesæt, hvilket var både befriende og 
meget tilfredsstillende. 

Økonomien 
Kassereren fremlægger senere et regnskab med et 
underskud på 80.474 kr. mod et budgetteret underskud 
på 91.856 kr.  
Trods den positive afvigelse blev vi ramt af udgifter til 
advokat, store rekvisitudgifter i forbindelse med 
renovering af boldskabe mm. og ikke mindst til store 
udgifter til RKF’s seniordel. 
Resultatet må derfor betegnes som tilfredsstillende. 
Egenkapitalen er herefter på 709.686 kr., hvoraf 221.780 
kr. er bundet i finansielle anlægsaktiver, der ikke umid-
delbart er omsættelige. 
Derudover har vi bundet mindst 200.000 kr. i nødvendig 
driftskapital. 
Bestyrelsen har besluttet, at der igen skal være balance i 
driften i de kommende år. 



Randers Freja Fodbold   

Ordinær generalforsamling tirsdag den 28. august 2012: Bestyrelsens beretning  

FO-bestyrelsens beretning for 2011-12-2.doc 2 

Randers Kommune 
Vi kan – endnu en gang – udtrykke vor store tilfredshed 
med samarbejdet med Randers Kommune om 
fodboldanlægget. 
Der er i sæsonens løb lavet løbende forbedringer på 
baneområdet, så det samlede græsareal er øget. 
Generelt møder vi stor forståelse fra Randers Kommune 
og er glade for det praktiske samarbejde. 

Politiske sager 
Randers Kommune vedtog i foråret en lokalplan for 
svømmebadsområdet syd for klubhuset. 
Byrådet afslutter behandlingen af lokalplanen for 
nordtribuneområdet nord for klubhuset i den nærmeste 
fremtid. 
Vi har i samarbejde med Randers FC gjort vores 
bemærkninger til lokalplanerne, primært vedr. ind- og 
udkørslen til området. Vore synspunkter synes meget 
glædeligt at nyde fremme således, at vi ikke får trafik 
gennem anlægget til nordtribuneområdet, som i stedet 
synes at få ind- og udkørsel fra Parkboulevarden. 
I forbindelse med, men udenfor disse lokalplaner, tegner 
det til, at vores nuværende bane 3 skal vendes og bringes 
i niveau med bane 2, som udvides helt til 
Parkboulevarden. 
Det tegner desuden til, at grusbaneområdet kan blive 
omlagt til græsareal igen, idet parkeringen på området 
flyttes til området syd for bane 3 langs Viborgvej. 
Vi har besluttet at tage udfordringen op med at få 
kunstgræs i grusbaneområdet. Det vil kræve en eller 
anden form for medfinansiering fra Frejas side.  
Skulle ovennævnte falde på plads, kan vi glæde os over, 
at vores involvering i den politiske proces har båret frugt, 
således at græsarealerne på anlægget udvides, hvilket 
bestemt også både er tiltrængt og rimeligt set i lyset af de 
mange kommunale kroner, der er investeret i området de 
seneste år. 
Vort fodboldanlæg vil i mange år fremover fremstå som 
et harmonisk hele i tilknytning til klubhus, stadion og 
Randers Idrætspark. 
Nordtribunen, der forventes at stå færdig sommeren 
2013, vil også omfatte to omklædningsrum, som vi 
forventes at kunne disponere over som en meget tiltrængt 
styrkelse af vores omklædningsfaciliteter. 

Fremtiden 
Bestyrelsen oplyste sidste år om det kommende års 
indsatsområder: 

♣ Styrket økonomistyring på baggrund af et 
snævrere indtægtsgrundlag. 
Regelmæssig, hyppig opfølgning i bestyrelsen 
med hurtig indgriben, hvis noget går skævt. 

♣ Ajourføring af lederhåndbog. 
Arbejdet er i gang. Skriveopgaverne er fordelt 
blandt bestyrelsens medlemmer. Vi har ventet 
på afklaring af en række aftaleforhold, 
eksempelvis tøjaftale med ny leverandør og ny 
Randers FC-aftale. Endelig overvejes 
justeringer i organisationen. 

♣ Udvikling af retningslinjer for anvendelse af 
sociale medier. 
Der er på baggrund af indgående 
litteraturstudier udarbejdet et memorandum om 
klubbens kommunikationsstrategi og 
anvendelse af sociale medier, som bestyrelsen 
har behandlet og vedtaget. Den kommende 
lederhåndbog vil opsætte praktiske 
retningslinier i forbindelse anvendelsen af 
sociale medier. 

♣ Undersøgelse af muligheder for street soccer og 
fodboldfitness. 
Bestyrelsen frafaldt ret hurtigt ideen om 
fodboldfitness, da der ikke umiddelbart kunne 
identificeres tovholdere/instruktører. Omvendt 
forholdt det sig med street soccer, hvor vi har 
undersøgt forskellige muligheder for etablering 
af miniarenaer til formålet, både økonomisk og 
placeringsmæssigt. Vi har dog valgt at sætte 
projektet lidt på "hold" af to årsager: De arealer, 
som vi tænkte kunne benyttes til miniarenaer, 
indgår nu - meget positivt - i planerne for en 
forøgelse af vort generelle baneareal, og der er 
tænkt en miniarena ind i kommunens planer for 
Randers Svømmebad/Randers Idrætspark. 

♣ Nyt indsatsområde: 
Fastholdelse af U17-spillere i disses overgang 
til U19, idet vi gennem flere sæsoner har kunnet 
konstatere et betydeligt frafald i denne alder. 

♣ Nyt indsatsområde: 
Pilotprojekt omkring U13 med samtræning for 
hele gruppen med udviklingstræneren, der dog 
stadig skal arbejde særligt med den dygtigste 
gruppe, i spidsen. 
Målet er at højne kvaliteten generelt og 
vedligeholde den samhørighed, der er skabt i 
børnefodboldårene. 

 
Afslutningen på årets bestyrelsesberetning bliver en 
gentagelse, idet det følgende stadig er væsentlige 
aspekter ved arbejdet i og med vores 113 år gamle 
fodboldafdeling: 
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. 
Sluttelig skal der lyde en 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 Freja- fodboldår.

 


