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Sæson 2008-09 er veloverstået, og denne 
beretning dækker efter omlægning af vores 
regnskabsår perioden fra 1. juli 2008 til 30. juni 
2009. 
Alle DBU’s og JBU’s turneringer har nu start efter 
sommerferien. Stort set alle JBU-rækker har nu en 
halvårsombrydning, der i praksis betyder, at man 
afvikler to turneringer på et år. 
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 2008, som blev afholdt i januar 
2009, blev afholdt i Fritidscentret og blev endnu en 
gang en succes. 
Ved festen blev Ebbe Andersen kåret som årets 
leder og Jan Hansen kåret som årets træner. 
Antallet af aktive medlemmer er steget fra 544 ved 
udgangen af 2007 til 599 ved udgangen af 2008. 
Dertil kommer 103 passive medlemmer og ikke 
mindst flere end 100 ledere. 

Det sportslige 
1. holdet, som administreres af Randers FC, 
befæstede sin position i den bedste danske 
fodboldrække og fik den bedste placering i nyere 
tid, nemlig en femteplads. 
Desuden kvalificerede holdet sig til europæisk 
fodbold via Fair Play-reglerne. 
2. holdet, som administreres af Randers FC, 
fastholdt sin deltagelse i 2. division. 
3. holdet sikrede sig oprykning til serie 1, mens 4. 
holdet måtte tilbage til serie 4. 
Dameholdet fastholdt sin placering i Jyllandsserien. 
Freja har i flere omgange deltaget i forhandlinger 
med andre klubber om en overbygning på 
damefodboldsiden. I første omgang i forhandlinger 
med Vorup FB, Dronningborg B. og Romalt, men 
klubberne er faldet fra i nævnte rækkefølge. 
Ærgerligt, idet vi tror, at det er den rigtige vej at gå, 
og ærgerligt, fordi Freja er gået til forhandlingerne 
uden betingelser og med stor vilje. 
Hornbæk og Helsted Fremad havde på forhånd 
meldt fra. 
Randers EliteSportsCollege, Randers Realskole og 
Sparekassen Kronjylland skal have tak for fine 
initiativer på området. 
Freja er stadig både en eliteklub og en breddeklub. 
På elitesiden lykkedes det i samarbejde med 
Randers FC for anden gang at få tildelt DBU’s A-
licens til U17-19-rækkerne, omend vi ikke til sæson 
2009-10 fik vort bedste U19-hold, men kun vort 
bedste U17-hold i ligaen som ønsket.  
Vi har i årets løb haft udtaget en række U15- og 
U16-spillere til forbundssamlinger. 
Generelt mærker vi nu indsatsen omkring 
talentarbejdet, idet vort deltagerantal i disse 

samlinger er stigende.  
Og senest er Christopher Geertsen udtaget til U17-
landsholdet. 
Vi mærker nu ungdomskonsulentens arbejde 
omkring styrkelsen af kvaliteten i træningsarbejdet 
omkring U5-U11 og U12-U15-bredde, og vi har 
bestemt ikke fortrudt tiltaget. 
Desuden er en række tiltag foretaget omkring 
breddefodbolden, tiltag, der har til hensigt både at 
øge kvaliteten i vort arbejde, men også at øge 
glæden hos deltagerne. 
Vi arrangerede for 15. gang i træk indefodbold-
stævne under navnet Randers Freja Jule Cup. 

Organisationen 
Bestyrelsen ændrede med virkning fra 1.7.2009 den 
sportslige organisation med en ny gruppestruktur.  
Det har været et stort arbejde at tilpasse i praksis og 
ikke mindst at finde de mennesker, der skulle løfte 
opgaven. 
Og det har været en større opgave at finde 
samarbejdsformerne, som sikrer, at de nødvendige 
informationer flyder, som de skal, og som sikrer, at 
den ønskede styring gennemføres decentralt. 

Randers FC A/S 
Fodboldselskabet er stadig i en rivende udvikling 
og er netop startet sin fjerde sæson i træk i den 
bedste række, den femte i alt. 
Noget lignende skal vi til halvfjerdserne for at 
finde, idet Freja var repræsenteret i den bedste 
række fra 1970-1978. 
Resultatet for 2007-08 blev endnu en gang et 
overskud. Denne gang på 6,4 mio. kr. før skat. 
Og efter en omsætning på hele 62 mio. kr. 
Egenkapitalen er herefter på 25,5 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. 
30.6.2008 en egenkapital på 49,1 mio kr., inkl. 
Randers FC A/S. 
Bestyrelserne har tilbudt de nuværende B-
aktionærer i Randers FC A/S gennemføre en 
aktieombytning, så B-aktionærerne i stedet bliver 
aktionærer i Randers FC Holding A/S. Processen er 
lige nu i fuld gang. 
Vi har haft et fint samarbejde med Randers FC om 
stadionsalget via hovedforeningen med et fint 
økonomisk resultat til følge.  
Året har været præget af en række forhandlinger om 
grænsefladerne mellem Randers FC og Freja. 
Især har strukturen omkring talentudviklingen været 
et centralt emne, som stadig skal bearbejdes. 

Økonomien 
Kassereren fremlægger senere et regnskab med et 
stort overskud, der dog primært skyldes store 
ekstraordinære indtægter. Bag tallene gemmer sig 
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budgetproblemer i forbindelse med 
organisationsændringen og endnu en gang et 
problem med at opnå de budgetterede 
sponsorindtægter. 
Egenkapitalen er efter nedskrivniug af vores 
aktiebeholdning til nominel værdi på 887.877 kr. 
Det var vort mål at opnå balance i driften senest fra 
regnskabsåret 2009-10, men vi har dog efter det 
meget positive resultat for 2008-09 valgt at 
budgettere med et mindre underskud i 2009-10. 

Randers Kommune 
Gentagelse, nu med større sandsynlighed: 
Meget tyder på, at Randers Stadion, Essex Park 
Randers, i snarlig fremtid tilføjes en nordtribune. 
De politiske vinde blæser i den retning. 
Det er nødvendigt, at omklædningsrumskapaciteten 
øges i denne forbindelse.  
Den meget påtrængte istandsættelse af de gamle 
omklædningsrum under vesttríbunen er sat i gang 
her i sommer, og vi håber, at der findes midler til 
også at renovere alle baderummene. 
Der er ikke færdige planer for det så omtalte 
Randers Idrætspark. 
Vi venter i spænding, da det kan få afgørende 
betydning for placeringen af primært bane 3, men 
også for udnyttelsen af grusbaneområdet. 
Kunstgræsbanen, bane 4, blev taget i brug ca. 1. 
november og har givet nogle helt nye muligheder 
for vintertræning. Banen bruges i vinterperioden 
primært af Randers FC og Freja, men andre klubber 
lejer sig også ind. 
Bane 4 og grusbanerne får i efteråret opsat de gamle 

lysmaster fra stadion, og det giver mulighed for 
træningslys på bane 2.  
En omlægning og udvidelse af bane 2 er gået i 
gang, men giver ikke så stor pladsforøgelse som 
håbet. 
På Vasen sker der stadig små forbedringer. Vi har 
fået flere og nye mål, men vi mangler stadig en 
række detaljer dernede, før vi kan være helt 
tilfredse. 
Generelt møder vi stor forståelse fra Randers 
Kommune og er glade for det praktiske samarbejde. 

Fremtiden 
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. 
En tak til personalet i klubhuset, som fik ny 
cafeteriabestyrer fra 1.11.2008. 
Desuden en tak til Frejas Fodboldvenner, Freja’s 
Old Boys, Randers FC og til vore sponsorer og 
øvrige samarbejdspartnere for endnu et godt 
fodboldår.

 


