
Referat af præsidiemøde
Tirsdag den 7. januar 2014, kl. 18.30 i B.1909’s klubhus.
(Mødet er pga. afbud flyttet fra den 19. december 2013)
Deltagere: Henning Rasmussen (HR), Søren Juel Jensen (SJJ) & Henrik Brandt 
Rasmussen (HBR)
Afbud: John Andersen (Djohn) & Kenneth Kongensgaard (KK)
1) Godkendelse af referat
• Godkendt. 
2) Generalforsamling 2014
- Beretning for 2013
• Snak omkring årets aktiviteter og arrangementer.
• Såfremt der er ønsker fra præsidiet til beretningen, skal disse medbringes på næste 

møde.
- Regnskab
• Udsat til næste møde.
- Revision
• Udsat til næste møde.
- Reservation af lokale
• KK er ansvarlig.
- Afvikling (dirigent, valg mv.)
• Dagsorden udsendt med seneste udgave af DE RØDE.
• HR kontakter den sædvanlige dirigent.
• Årets supporter: Vi skal have fundet et medlem til titlen. Vi overvejer til næste møde.
- Årets profil
• Debat omkring kandidater til titlen. Flere forslag blev bragt spil.
• Vi træffer endelig beslutning på næste møde.
3) Kommissorium
- Forslag om beskrivelse af præsidiets roller og arbejdsfelter
• HBR udarbejder udkast til kommissorium til næste møde.
- Udvalgsstruktur
• Debat omkring oprettelse af eventuelle udvalg. Vi afventer oplægget omkring 

kommissorium.
4) Aktiviteter
- Evaluering af kulturelt arrangement hos Historiens Hus
• Fremragende arrangement. Imponerende velvilje fra Historiens Hus.
• Vi kunne ønske flere deltagere en anden gang.
- Evaluering af 'Rødt nytår'
• En fin succes, særligt med tanke på, at det var første gang.
• Fint fremmøde, god betjening, hyggelig stemning.
- Update på udlandstur
• KK er tovholder, så punktet udsættes igen.
- Årets pre-season arrangement
• Vi ønsker at gentage successen fra 2013, med besøg på Fodboldfabrikken. HBR er 

ansvarlig.
- Forårets Away
• Turen går til Årslev, i forbindelse med kampen Aarslev - B1909 i Albaniserien.



• Vi ønsker at besøge 'Terningen' igen.
• Vi afventer pt. programlægningen.
• HBR er ansvarlig for hele arrangementet.
5) Souve9rs
- Update på tryk i klubben
• Vi kan frit benytte klubbens trykmaskine i fremtiden. Vi skal naturligvis selv medbringe 

logoer mm.
- Update på mulighed for at præsentere vores fanartikler i klubhuset
• Vi vil fremadrettet lave en fanshop i forbindelse med vores arrangementer i klubhuset.
• Fremadrettet har vi et ønske om, at kunne præsentere vores artikler i et glasskab i 

klubhuset.
- Update på retningslinier og aftaler i forhold til indkøb og salg
• HR kontakter bestyrelsen med henblik på, at mødes omkring fremtidigt køb og salg af 

tøj, fanartikler osv.
6) Tværgående kommunikationsudvalg
- Update på forslag om kommunikation på tværs af klubbens afdelinger
• Jvf. beslutning fra seneste møde, har HBR kontaktet Jan Bramsen og Christian Frederiksen, for 

at etablere et udvalg og/eller mailliste. Begge har dog endnu ikke svaret tilbage. HBR kontakter 
igen!

7) Medlemsbladet DE RØDE
- Evaluering af seneste udgave
• Vi har endnu en gang formået at skabe et flot produkt. Fin kvalitet, aktuelt indhold.
• Vi glæder os til at høre medlemmernes reaktioner.
• Som tak for lån af Kurt Bebes billeder, har vi foræret ham et par flasker god vin.
• Denne udgave skulle oprindeligt være udgivet i december 2013, men blev pga. tryk og forlænget 

deadline til et januar-nummer.
- Praktiske forhold
• Koordinering af pakning og udbringning.
8) Næste møde
• Mandag den 10. februar 2014, kl. 17.30.
9) Eventuelt
• Intet.


