Frejas Fodboldvenner

Beretning for 2021
Denne beretning vil primært handle om året 2021. Året 2020 var året, hvor vi efter at hele den gamle
bestyrelse var stoppet skulle prøve kræfter med arbejdet. Men 2020 blev på det nærmeste et glemt kapitel
i alle henseender. En egentlig beretning udgår og i stedet henviser vi til nyhedsbrevet fra marts måned
indeholdende en kort status.
2020
2020 betød en forøgelse af kassebeholdningen, da vi ikke fik ansøgninger om støtte og stadig havde
indtægter via juletræssalg og kontingenter.
Vi gav afkald på de 12000 kr fra Randers FC, da vi ikke stillede vagter til kampene med få eller slet ingen VIP
gæster.
Bestyrelsen måtte desværre aflyse flere møder og desværre se et af de nyvalgte medlemmer fra sidste
generalforsamling forlade os.
Beretning for 2021.
2020 blev jo kaldt coronaåret, men det er en kendsgerning at nedlukningen af foreningslivet fortsatte et
godt stykke ind i 2021.
Således kom aktiviteterne på banerne kun langsomt i gang – og det betragter vi i høj grad som årsagen til,
at vi ikke har modtaget de forventede ansøgninger om støtte til forskellige tiltag i foreningslivet.
Vi må se i øjnene at vores medlemstal daler. Vi er nødt til at skulle rekruttere nye medlemmer og gerne i
forældrekredsen. Således må det være muligt at gøre opmærksom på vores eksistens til de mange
forældre, der troligt følger deres børn og unge til både træning og kamp.
Kommunikationsdelen og synligheden må vi desværre erkende lader en del tilbage at ønske. Vores
hjemmeside er mildest talt mangelfuld. For det første skal man lede efter os på Randers Frejas hjemmeside,
og siden indeholder kun medlemmerne af bestyrelsen, og hvad vi tilbyder. Men der mangler oplysninger
om, hvordan man bliver medlem og et link til at tilmelde sig digitalt Desuden vil vi uddele foldere i
forbindelse med diverse aktiviteter. I det hele taget håber vi at kunne forbedre vores synlighed markant og
derved få flere i tale og følelig få flere nye medlemmer.
Vores mål gennem vedtægtsændringen på generalforsamlingen i 2019 om at tilskud skulle fokusere på
bredde og tilgodese alle i ungdomsrækkerne og ikke kun eliten håber vi at kunne se effekten af i 2022. Vi
bifalder naturligvis gode resultater – men vægter det sociale og foreningstanken højt.
I lighed med tidligere uddeler vi to VIP billetter til medlemmerne til FCs hjemmekampe. Det sker ved
henvendelse til Jan Andersen på mail. Endvidere håber vi i 2022 at kunne arrangere en udebanetur for
medlemmerne.

En ting var ikke nedlukket: det årlige juletræssalg i Doktorparken. Igen i år vil der de tre sidste weekender
op mod jul blive solgt juletræer for at generere overskud til kassebeholdningen. Vi er taknemmelige for alle
medlemmer der melder sig til at tilbringe et par timer for at sælge – og vi beder alle medlemmer om at
opfordre familie, venner og bekendte til at støtte Fodboldvennerne ved at købe juletræet hos os.
I år fik vi en invitation til møde med Randers Frejas bestyrelse. Det blev et meget positivt møde, hvor vi
gensidigt orienterede hinanden om, hvad vi står for – og helt åbent fik fremlagt, hvad vi prioriterer. Mødet
var meget konstruktivt, og vi i bestyrelsen ser meget gerne det bliver en tilbagevendende begivenhed.
Til sidst vil jeg som formand gerne takke Selma, Jan og Peter for det altid konstruktive samarbejde.
Derudover tak til Lars Knudsen og Frejas bestyrelse for dialog og samarbejde, og til Jesper Hansen og
Randers FC for samarbejdet om VIP ordningen. Sidst med ikke mindst til Poul Byskov og Jens Bramming for
at hjælpe med VIP vagtordninger og juletræssalg.
På bestyrelsens vegne
Bjarne Christiansen
Formand

