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Bestyrelsens beretning for 2022 
 

Vi har nu i bestyrelsen haft et helt år med fuld bemanding og har nu vores måde at gøre tingene på efter 
megen udskiftning de sidste år. 

Den markante ændring vi fik gennemført i §2 i vedtægterne ved sidste generalforsamling pointerer, at vi vil 
”støtte udviklingen af et godt fodboldmiljø for piger og drenge i Frejas fodboldafdeling såvel sportsligt som 
socialt.” 
Ændringen betød i år, at vi kunne imødekomme en ansøgning om pæne beløb til U12 holds deltagelse i et 
stævne og til at hjælpe en enkelt spiller med kontingentet for overhovedet at kunne stille et helt hold. 

Vi er meget glade for tilbagemeldingerne fra lederne – og men samtidigt overraskede over, at ikke flere 
trænere/ledere søger os om støtte. Det må og skal være et fokuspunkt på en eller anden måde at få flere til 
bare at søge, for vi har penge at gøre godt med. På den baggrund foreslår vi også en ændring af 
vedtægterne, så forårets ansøgningsfrist flyttes fra 1. april til 1. maj.  

Frejas Fodboldvenners økonomiske midler bæres af  
 kontingent fra medlemmerne  
 det årlige juletræssalg  
 VIP ordningen med Randers FC 

 
Problemet er stadig at skaffe nye medlemmer til foreningen. Inflation, stigende priser osv. er ikke det 
bedste afsæt for at få flere til at betale endnu et kontingent, også selv om 300 kr årligt ikke er noget stort 
beløb. Vi har i år prøvet at møde op til ungdomstræninger og personligt givet forældre en skrivelse om 
Frejas Fodboldvenner dog uden nogen synlig effekt. Det vil selvsagt betyde alverden at få nogle flere 
forældre ind i foreningen, for på den måde at øge opmærksomheden på mulighederne for støtte til 
arrangementer. 
Samtidig vil vi opfordre de nuværende medlemmer til at gøre en aktiv indsats for at finde nye medlemmer i 
deres bekendtskabskreds. 

Det årlige juletræssalg gav igen i december 2021 et pænt og lidt større overskud end året før. For at 
optimere betingelserne er der brugt penge på markant bedre skiltning end hidtil. Forhåbentlig får det 
endnu flere til at slå vejen forbi Doktorparken til december. Igen opfordrer vi medlemmerne til ikke bare 
selv at møde op i december, men også at lokke venner og bekendte til at købe årets juletræ hos os. 

Samarbejdet med Randers FC om VIP-kontrolordningen fortsætter. I år er der kommet nye scannere ved 
indgangen, som har gjort indgangen markant hurtigere og mere glidende. Vores samarbejde med Randers 
FC forløber meget fint, men vi kan godt bruge nogle ekstra folk i VIP-korpset, så hermed en opfordring til at 
melde sig.  
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Vi gennemførte den årlige udebanetur til kampen i Silkeborg – vist nok med lidt misforståelser med hensyn 
til busserne.  

Derudover har vi igen i år udloddet to VIP billetter til alle hjemmekampe.  

Til sidst vil jeg takke de øvrige i bestyrelsen for stor ildhu og aldrig svigtende fælles opbakning. Samarbejdet 
er en stor fornøjelse. 

Pbv. 
Bjarne Christiansen 

 


