

Referat af præsidiemøde
Tirsdag den 3. juni 2014, kl. 17.00 i B.1909’s klubhus.
Deltagere: Henning Rasmussen (HR), Søren Juel Jensen (SJJ), Kenneth Kongensgaard 
(KK), John Andersen (Djohn) & Henrik Brandt Rasmussen (HBR) 
1) Godkendelse af referat
• Godkendt.
2) Updates
- førkampsarrangement
• Der er bestilt lokale hos Finsen.
• Djohn aftaler nærmere med oplægsholdere.
• Medlemsprisen bliver igen kr. 50,-. Såfremt maden bliver dyrere, betaler vi differencen.
• Djohn sender programmet til HBR så snart det er klar.
- tribune
• Vi afventer fortsat en tilbagemelding fra klubbens bestyrelse, omkring vores ønske om 
udbygning af tilskuerfaciliteterne.
- klubaftener, evaluering og fremtidig form
• Vi havde en rigtig hyggelig første aften, med fællesspisning og forskellige spil.
• Der var fin opbakning, selvom der bestemt er plads til flere.
• Næste gang tænkes til september 2014.
• Vi afholder det en onsdag fremover. Formen var fin, dvs. spisning og forskellige spil.
- sensommer-arrangement
• Programsat til fredag den 15. august 2014, med start kl. 17.00.
• Der vil være aktiviteter på opvisningsbanen, som er gratis for medlemmerne, i 

tidsrummet kl. 17.00 til 19.00. Det er spil på oppustelig fodboldbane, fodboldgolf, 
fodboldpetanque, vikingespil osv.

• Der vil være åbent i restauranten fra kl. 17.00, så tilskuere kan følge med fra altanen.
• Kl. 19.00 vil restauranten have grillmad klar, som er tilberedt på grill på altanen. 

Spisningen og deltagelse kræver tilmelding, og koster kr. 60,- pr. medlem.
• Efterfølgende vil der være hygge i klubhuset.
• Arrangementet er åbent for alle, som er i selskab med mindst ét medlem.
• HBR er tovholder på arrangementet.
- 'Kochsgade', bannere
• Der var enighed om ordlyden på to bannere, som placeres på Changs anlæg.
• HBR laver begge bannere, og sammen med SJJ hænges de op.
3) Aktiviteter
- eventuel bustur til kvalifikationskampe
• Førsteholder slutter sandsynligvis på 2. pladsen i Albaniserien, hvilket udløser 

oprykningskampe til Danmarksserien.
• Vi ønsker at sørge for fælles transport for supporterne, til oprykningskampene.
• Første kamp bliver formentlig afviklet et sted i Jylland. I tilfælde af nederlag, skal vi ud i 

endnu en kamp, som formentlig afvikles på Sjælland.
• HBR tager kontakt til DBU for at tjekke kampdato og eventuelt afviklingssted.
• KK undersøger mulighederne for at leje en bus.
- kampansvarlig
• Ønske om en præsidieansvarlig for hver kamp, som sikrer god orden og koordinerer/

medbringer trommer, bannere, flag osv.



• Vi starter op med dette fra efteråret.
4) Souve9rs
- salg via hjemmesiden
• Vi skal sikre, at folk der henvender sig omkring køb via vores hjemmeside, også får svar.
- nye indkøb
• Ønske om at indkøbe nye fanartikler, herunder t-shirts, flag, oplukkere osv.
• Djohn tjekker op på lageret, og undersøger muligheder og priser på nye artikler.
5) Medlemsbladet DE RØDE
- status
• Snak omkring annoncer og opsætning. HR og Djohn er tovholdere.
- input
• Orientering om artikler og interviews.
- praktiske forhold
• Så snart bladet er leveret, mødes vi og pakker, samt aftaler distribuering.
6) Optimering af trommer
• Ønske om at istandsætte 1-2 trommer yderligere, i forskellige størrelser. Vi har nogle 

liggende på lager, som kræver nye skind og skal males.
• SJJ er tovholder.
7) Næste møde
• Onsdag den 12. august 2014, kl. 17.00.
8) Eventuelt
• Intet.


