
Referat af præsidiemøde
Torsdag den 28. november 2013 kl. 18.00 i B.1909’s klubhus.
(Mødet er pga. afbud flyttet fra den 10. november 2013)
Deltagere: Henning Rasmussen (HR), Søren Juel Jensen (SJJ) & Henrik Brandt 
Rasmussen (HBR)
Afbud: Kenneth Kongensgaard (KK) & John Andersen (Djohn)
1) Godkendelse af referat
• Godkendt. 
2) Aktiviteter
- Evaluering af førkampsarrangement forud for OKS-kampen
• Fin mad og generelt fint arrangement.
• Vi har dog en forventning om, at der er dækket op og klargjort når vi starter.
• Men vi havde aftalt en anden pris end vi endte med at betale. Det skal blive bedre 

fremadrettet.
- Update på arrangement hos Historiens Hus
• Planlagt til mandag den 2. december 2013, kl. 19.00.
• Historiens Hus står for selve afviklingen, og laver oplæg omkring klubbens historie. 

Deltagerne får mulighed for selv at dykke ned i arkivet med videoklip, aviser osv.
• Pt. 18 tilmeldte.
- Update på udlandstur
• KK er tovholder, så punktet udsættes igen til næste møde.
- Indestævne / Rødt Nytår
• Indestævnet for supportere og førsteholdet blev aflyst, da det faldt sammen med 

klubbens julefrokost.
• Forslag fra HBR om, at vi i stedet starter en ny tradition i klubben, med fælleshygge, 

spisning og indefodbold den 1. januar hvert år. En slags 'godt nytår'.
• Vi prøver det af, og afvikler det første gang den 1/1 2014. HBR er tovholder.
- Julefrokost
• Vi ærgrer os over den sene dato-udmelding, som jo desværre også faldt sammen med 

vores indestævne.
• God aften for dem som deltog. Desværre blot 38 personer.
- Revidering af årshjul
• Indestævne fjernes, og erstattes med Rødt Nytår den 1. januar.
• Desuden indføjes et årligt kulturelt arrangement i november/december. I år er det 

Historiens Hus.
3) Tribune
- Update & holdninger
• Vi afventer fortsat svar fra klubbens bestyrelse.
• Punktet udsættes igen til næste møde, da Djohn er tovholder.
4) Kommunikation
- Update på medlemskort
• Udsættes til næste møde, da Djohn er tovholder.
- Kommunikation på tværs af afdelingerne
• Vi ønsker at optimere kommunikationen på tværs i klubben, således at vi ikke 

planlægger arrangementer på samme dato. Desuden kan vi højne informationen og 
vidensdele med hinanden.



• Vi foreslår en fælles mailliste/udvalg, med en repræsentant fra henholdsvis SUPPORT, 
klubben og førsteholdet. HBR er udpeget fra SUPPORT og tager kontakt til de øvrige 
parter.

5) Medlemsbladet 'DE RØDE'
- Update på december-udgaven
• Deadline den 10. december 2013.
• HR arbejder på flere forskellige artikler.
• Debat omkring tema og gæsteskribenter.
6) Generalforsamling 2014
• HR kommer med udkast til dato.
• Indkaldelsen udsendes i forbindelse med det kommende medlemsblad.
7) Souve9rs
- Nye indkøb
• Snak omkring indkøb, koordinering og planlægning af nye indkøb, med fokus på kvalitet, 

ønsker og økonomi.
• HR tager en snak med Spiros omkring mulighederne for tryk i klubben.
- Aftaler for køb/salg
• HR kontakter Jan Bramsen med henblik på en præcisering af regler og aftaler omkring 

souve9rs.
• Ønske om muligheden for synliggørelse af vores fanartikler i klubhuset. Eventuelt et 

glasskab eller lignende. SJJ taler med Johnny Svane om muligheden.
8) Næste møde
• Torsdag den 19. december 2013, kl. 18.00.
9) Eventuelt
• Forslag fra SJJ omkring afholdelse af 'Forårets Away' 2014. Årslev-kampen ønskes, og 

afvikles omkring den 1. april. SJJ kontakter Rasmus Finsen, til en snak om 
kamptidspunkt osv.


