
Referat af præsidiemøde
Tirsdag den 6. maj 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
- Koordineringsudvalg
• B1909 har udpeget Olav som repræsentant, som derfor fremadrettet skal koordinere 

aktiviteter på tværs mellem fanklubben og B1909, sammen med HBR.
- Tribune
• Klubben har fået lovning på en del fliser, som skal lægges ved salgsstedet.
• Der er fortsat intet nyt fra klubben omkring vores ønske om flere niveauer på volden.
- Klubaftener
• Vi afholder den første klubaften nu på torsdag, den 8. maj 2014.
• Fremadrettet ønsker vi at holde klubaftener nogle gange om året. Vi venter med 

planlægningen af næste aften, indtil vi har draget os nogle erfaringer og fået flere input 
fra medlemmerne.

- 'Kochsgade'
• KK er qua sit medlemskab af B1909's bestyrelse inhabil, og deltog derfor ikke i dette 

punkt.
• HBR har mailet med klubbens bestyrelse, om vores ønske om dialog og revurdering af 

beslutningen om flytningen af den 2. sidste hjemmekamp til Boldklubben Changs anlæg 
i Kochsgade.

• Formand Jan Bramsen meddelte efterfølgende, at B1909 ikke ønsker at gå i dialog med 
fanklubben, på baggrund af B.1909 SUPPORT's debat og tonen heri.

• Præsidiet er kraftigt utilfredse med den tilbagemelding, og på baggrund af sagens forløb 
også bekymrede for den generelle ledelse af klubben.

• Vi ønsker at markere vores utilfredshed med kampflytningen, under selve 
arrangementet hos Chang. For at sikre fuld opbakning til spillerne, vil vi som vanligt 
være stemningsskabende, og på den led holde selve kampen udenfor protesten.

• Vi tænker i stedet at fabrikere 2-4 bannere, ophængt strategisk på og omkring 
anlægget, med en passende tekst, som modstand mod kampflytningen. SJJ og HBR er 
tovholdere.

3) Aktiviteter
- Evaluering af førkampsarrangement
• Frokostbuffet i forbindelse med Oure-kampen.
• God forplejning fra Finsen. Dejligt. HR og Djohn havde efterfølgende en fin evaluering 

med Malene Finsen.
• Godt oplæg fra Morten Rasmussen og kåring af Jacob Mouritsen.
• Rigtig hyggeligt efterfølgende, frem mod kampen. Der blev spillet diverse spil, og set 

bold på storskærm.
- Sensommer-arrangement
• Vi tænker at lave en dag for hele familien, hvor vi laver flere forskellige 

fodboldaktiviteter, gerne på opvisningsbanen. F.eks. oppustelig bane, fodboldgolf osv.
• Vi ønsker at kunne grille på altanen, gerne i samarbejde med restauranten.



• Vi tænker en fredag aften i tidsrummet kl. 17.00 - ?, med spil på banen fra 17-19, og 
spisning efterfølgende.

• Forslag til dato: 22/8 og 29/8 2014.
• HBR er tovholder og kontakter Finsen og Svane.
- Førkampsarrangement inden sommer?
• Vi ønsker at afholde endnu et førkampsarrangement inden sommerferien.
• Vi tænker en frokostbuffet forud for den sidste hjemmekamp mod B1913, lørdag den 14. 

juni 2014. Start kl. 13.00, kickoff kl. 15.30.
• Djohn er tovholder, og kontakter Morten Rasmussen for oplæg, og Finsen for 

forplejning.
4) Sponsorkatalog
- Oplæg ved HBR
• Oplægget godkendt.
• Der blev sat beløb på de forskellige katagorier.
• HBR opdateret oplægget, og ligger efterfølgende kataloget på vores hjemmeside.
5) Medlemsbladet DE RØDE
• Vi skal igang med næste udgave af medlemsbladet, som skal udkomme primo juli 2014.
• Generel snak omkring interviews, artikler og øvrigt indhold.
• Der er deadline søndag den 15. juni 2014.
6) Input udefra: Sportschef
• Et medlem har henvendt sig, og ønsket at fanklubben aktivt deltager i arbejdet med at 

finde og aflønne en sportschef til førsteholdet.
• Vi mener at der bestemt er behov for at opgradere den sportslige sektor, men mener 

samtidig, at det bør ligge i klubregi.
• Vi kan ikke afse ressourcer til at deltage i dette arbejde.
7) Næste møde
• Tirsdag den 3. juni 2014, kl. 17.30.
8) Eventuelt
• Intet.


