
Referat af præsidiemøde
Torsdag den 20. juni 2013 kl. 17.00 i B.1909’s klubhus.
Deltagere: Henning Rasmussen (HR), Søren Juel Jensen (SJJ), John Andersen (Djohn), 
Kenneth Kongensgaard (KK) & Henrik Brandt Rasmussen (HBR)
1) Medlemsbladet "DE RØDE"
• Der arbejdes på højtryk med udarbejdelsen af et medlemsblad, som udsendes indenfor 

kort tid, inden sommerferien.
• Bladet bliver på 16 sider, med artikler, kommentarer, referater, statistik og billeder.
• Gennemgang af artikler og ansvarspersoner.
• Alt materiale sendes til KK, som står for opsætningen.
• Snak om sponsorer til bladet, herunder forslag til nye.
• KK, HBR og SJJ kontakter nye sponsorer.
2) Kontingent
• Girokort udsendes i forbindelse med det nye medlemsblad.
• Kontingentet gælder for 2013.
• Djohn bestiller 250 kuverter. Vi har girokort på lager.
3) Aktiviteter
- Evaluering af Forårets Away
• Har fået mange positive tilbagemeldinger. Et super arrangement.
• Kunne have ønsket lidt større tilslutning fra medlemmerne.
• Meget flot service/arrangement på 'RASMUS' og i SfB Klubhus. Særligt førstnævnte 

havde gjort meget ud af det for vores skyld.
• Enkelte udeblev desværre - de får naturligvis en regning.
- Evaluering af morgenbuffet i forbindelse med OB-kampen
• Fin tilslutning, og som altid god opbakning fra Morten Rasmussen og formand Jan 

Bramsen, som begge holdte oplæg. Tak til begge for deres velvilje.
• Vi har modtaget mange positive tilbagemeldinger fra medlemmerne, som er glade for 

disse førkamps-arrangementer.
- Status på sensommeraktivitet
• Vi arbejder på en fællestur til Fyrmesterboligen på Enebærodde i starten af september, 

for både supportere og førsteholdstruppen.
• Aktiviteterne kunne være fodtennis, fiskeri, orienteringsløb, strand/badning, kortspil/

rafling, samt fællesspisning/grill og overnatning.
• Djohn kontakter Morten Rasmussen for nærmere aftale.
4) Tifo-arbejde
- Update på tribune
• Djohn orienterede om møde med Jan Bramsen. Vi fortsætter dialogen i efteråret.
- Trommer
• Medlem Carsten Riget har en tromme til renovering og maling. Vi glæder til at se 

resultatet.
5) Næste møde
• Tirsdag den 13. august 2013, kl. 17.00.
6) Eventuelt
• Intet.


