Referat af præsidiemøde i B1909 Support
Onsdag den 12. september 2017 kl. 18.30 i Klubhuset.
Dagsorden:
1

Godkendelse af referat fra sidste 2 møder

2

Aktiviteter
alle
● Busture i efteråret?
-Tur til Varde. Pris 200 kr. Vi satser på en 19-personers bus. Min.
deltagerantal er 15 deltagere for at turen kan gennemføres.
● Annonceringen af disse?
- Annonceres via facebook og hjemmesiden.
● Øvrige aktiviteter i efteråret?
- Vi er opmærksom på sidste kamp mod Kolding, hvor
Langelandsgruppen kommer.
● Julefrokost?
- Afventer med julefrokosten til næste møde, når vi ved mere fra
klubben.

3

Souvenirs:
● Opfølgning fra sidste møde – spillertrøjer?
Svane
- Vi har fået pris på spillertrøjen fra Sport&profil, men mangler
detaljer før vi kan sætte salget i gang. JS arbejder videre med
det.
● Muligheder?

4

Medlemsbladet DE RØDE
● Kommende indhold?
- Damespillerne fra starten af 90’erne kommer i oktober til et
hygge arrangement. Vi skriver bl.a. om det.
● Annoncer – kan der skaffes nogle flere?
- Vi vil arbejde for at skaffe flere annoncører

5

Økonomi
Præs./
● Skyldige omkostninger
Svane /
- Vi har overblik over vores restancer som dækker mindre alle
omkostninger.
● Tour ’09
-Vi mangler at afregne vores sponsorat for tour 09.
● Lotteri
- JS undersøger mulighederne for indførelsen af ”B1909-spillet”
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Hjemmesiden
DK / PN
● Kan der gøres noget for at gøre den spændende?
- Vi har fået tidligere webmaster Henrik Kampp til at hjælpe med
hjemmesiden. Første opgave er at få den ajourført.
- Vi leder også efter flere folk der vil give en hånd med
- Vi overvejer hvilke initiativer vi kan lave for at gøre siden mere
interessant.

7

Næste møde
Tirsdag d. 3. oktober kl. 18.30 på B1909

8

Eventuelt

Alle

Odense, den 11. september 2017
Henning Brandt Rasmussen
Præsident

Dagsorden for præsidiemøde den 12. september 2017 i

Side 2 af 2

