
Referat af præsidiemøde
Onsdag den 2. april 2014, kl. 17.30 i B.1909’s klubhus.
Deltagere: Henning Rasmussen (HR), Søren Juel Jensen (SJJ), John Andersen (Djohn) & 
Henrik Brandt Rasmussen (HBR)
Afbud: Kenneth Kongensgaard (KK) 
1) Godkendelse af referat
• Godkendt.
2) Konstituering af præsidiet
• Præsidiet konstituerede sig, efter årets generalforsamling.
• Djohn blev valgt til kasserer.
• HBR blev valgt til både vicepræsident og sekretær.
• SJJ og KK er menige medlemmer.
3) Evaluering af generalforsamlingen
• Fint fremmøde.
• God forplejning fra restauranten.
• Medlemmerne virkede tilfredse. God stemning.
4) Eovendo
- Indtægter

• Vi har modtaget afregning af to omgange.
- Brugere
• 33 registrerede brugere. Flere er dog inaktive.
• Enkelte er meget aktive, og har hentet en del penge.
- Promovering fremadrettet
• Visitkort og powerpoint til vores arrangementer.
5) Nyt website
• Som en konsekvens af klubbens overgang til en ny hjemmeside, valgte vi at handle 

hurtigt, og oprette vores eget site, som længe har været et ønske fra præsidiet.
• Adressen er: www.B1909SUPPORT.dk
• Vi er meget begejstrede over de mange muligheder.
6) Update på koordineringsudvalg
• Vi afventer udmelding fra klubben angående deres repræsentant. Første forslag er 

blevet ændret, på foranledning af os.
7) Update på tribune
• Klubben har umiddelbart fået mulighed for at udvide tilskuerkapaciteten på 

opvisningsbanen. Vi afventer at høre mere.  
8) Debat: 'Kochsgade'
• Præsidiet er enige om, at flytning af AS-kampen mod Svendborg, som klubben vil rykke 

fra B1909 til Kochsgade, er en rigtig dårlig idé.
• Vores holdning er helt klar: Vores hjemmebane er på B1909, og vi er derfor uforstående 

overfor, at man opgiver hjemmebanefordelen i et vitalt forår, hvor førsteholdet kæmper 
for oprykning. Ydermere mister restaurantens nye forpagter vigtig indtjening, ligesom 
sponsorerne - som har betalt for synlige bandereklamer - mister promovering.

• Vi undrer os desuden over klubbens tavshed, efter SUPPORTs kritik af flytningen, som vi 
har meldt ud på vores hjemmeside.

• HBR henvender sig til bestyrelsen, og opfordrer til dialog og åbenhed omkring årsagen til 
flytningen af en hjemmekamp.

9) Aktiviteter

http://www.B1909SUPPORT.dk


- Evaluering af preseason-aktivitet
• Vi var igen på Fodboldfabrikken, med deltagelse af supportere og spillere.
• Super fint og hyggeligt arrangement.
• Vi kunne dog godt ønske os flere aktive supportere.
• Dejligt med den store velvilje fra førsteholdet.
- Evaluering af Forårets Away
• Flot fremmøde, både på togturen og på Terningen.
• Igen fremragende biksemad på Terningen.
• SUPPORT betalte togturen, som en lille gave til deltagerne.
• God stemning og højt humør. En dejlig dag.
- Update på førkampsarrangement
• Der er tilmeldt 20 medlemmer.
• Deltagerprisen er kr. 50,- som går til frokostbuffeten, og afregnes med restauranten. 

SUPPORT tjener dermed ikke på arrangementet, men støtter i stedet restauratøren.
• Morten Rasmussen holder oplæg, og Jacob Mouritsen kommer og modtager prisen for 

Årets Profil 2013.
- Update på klubaftener
• Vi har længe haft et ønske om at afholde egentlige klubaftener, med spisning og fælles 

hygge.
• Med den nye forpagter, som er yderst åben overfor arrangementer i klubben, er der nye 

perspektiver.
• Djohn orienterede om snak med Rasmus Finsen.
• Djohn laver en forespørgsel blandt medlemmerne, til førkampsarrangementet lørdag, i 

forhold til ønsker, form, tidspunkt osv.
- Kommende events, herunder sensommer-arrangement
• Vi overvejer forskellige muligheder til næste møde.
10) Sponsorer
• Vores nye website giver mange muligheder for at promovere vores sponsorer.
• HBR udarbejder et mulighedskatalog til næste møde, som udgangspunkt for det videre 

arbejde, frem mod et sponsorkatalog.
11) Næste møde
• Tirsdag den 6. maj 2014, kl. 17.00.
12) Eventuelt
• Intet.


