
Referat af præsidiemøde
Onsdag den 13. august 2014, kl. 19.09 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
- Sommerfesten
• Der er 11 deltagere, hvilket er væsenligt færre end forventet.
• Vi vælger derfor at aflyse arrangementet. HBR melder ud.
- Bustur til Marstal
• Vi arbejder på fælles transport til den første DS-kamp i Marstal, søndag den 17. august 

2014.
• Pt. 14 tilmeldte.
• Vi booker en 26 personers bus, som fragter os fra Gillestedvej til færgehavnen i 

Svendborg t/r.
• Vi skal gå ombord på færgen, og fragtes på Ærø med lokalbus fra Ærøskøbing til Marstal 

t/r.
• Afgang fra B1909 søndag kl. 9.20. Forventet hjemkomst kl. 19.00.
• Sidste frist for tilmelding torsdag kl. 19.09!
• Pris pr. person kr. 250,-.
• HBR og Djohn er tovholdere.
- Tribune
• Ikke noget nyt. Djohn tager fat i Bramsen.
- Optimering af trommer
• Vi har flere trommer liggende privat. Vi medbringer dem til næste møde.
• Derefter vurderer SJJ hvilke trommer der skal istandsættes.
3) Aktiviteter
- Evaluering af seneste medlemsblad
• Enkelte skønhedsfejl, bl.a et dårligt billede. Desuden virkede papirkvaliteten anderledes 

end vanligt. Vi undersøger årsagen.
• Derudover et flot blad med velskrevet indhold, som vi kan være tilfredse med.
- Evaluering af banner i Kochsgade
• Som afslutning på debatten omkring kampflytning til Kochsgade i foråret, valgte vi at 

ophænge to bannere, med teksten; 'Hjemmekampe spilles på hjemmebane' og 'Gillested 
Park 3,5 km' - med pil i retning mod vores nuværende anlæg.

• Med dette er 'sagen' omkring Kochsgade et overstået kapitel for os.
- Klubaften i september/oktober
• Vi tænker en onsdag aften, kombineret med CL-kamp på storskærm.
• Djohn arbejder videre med program og dato, og melder tilbage.
- Tour 09
• Klubbens sponsorcykelløb afvikles søndag den 14. september 2014.
• Djohn og KK er med i klubbens planlægningsudvalg.
• Vi skal deltage med mindst én rytter. HBR laver opslag på hjemmesiden, og søger 

medlemmer som vil køre for B.1909 SUPPORT.
- Planlægning af efterårets udekampe
• Vi ønsker at sende busser afsted til alle kampe udenfor Fyn.



• Vi arbejder med at kombinere busturen til FA2000, lørdag den 30. august 2014, med en 
tre-timers tur på Bakken. HBR og Djohn er tovholdere.

• HBR opretter en kalender på hjemmesiden med de udekampe, som vi vil sende bus 
afsted til, så medlemmerne kan planlægge.

- Planlægning af kampansvarlige
• SJJ er ansvarlig for alle hjemmekampe. HBR laver liste over udekampe, og mailer dem 

til præsidiet.
4) Souve9rs
- Nye fanartikler
• Vi planlægger en aften, hvor vi gennemgår lageret, og ser nærmere på ting der skal 

suppleres og ønsker til nye ønsker.
5) Sponsorater
- Hvem ønsker vi skal spille i trøjen med vores navn?
• Vi har nogle ønsker i spil. KK snakker med Morten Rasmussen.
- Optimering af vores bidrag til klubben
• Vi skal genforhandle vores sponsorat til klubben. Vi er enige om at opgradere til et 

dyrere sponsorat, 'Sølvsponsor' til kr. 7.500,- ex. moms.
6) Sociale medier
- Opdatering af Facebook
• Vi har oprettet en side på Facebook.
• Indtil videre fortsætter vi med både en side og vores eksisterende gruppe.
7) Næste møde
• Torsdag den 11. september 2014, kl. 17.30.
8) Eventuelt
• Intet.


