
Referat af præsidiemøde
Lørdag den 5. oktober 2013 kl. 13.30 i B.1909’s klubhus.
Deltagere: Henning Rasmussen (HR), Kenneth Kongensgaard (KK) Søren Juel Jensen 
(SJJ), John Andersen (Djohn) & Henrik Brandt Rasmussen (HBR)
1) Økonomi
- Kontingenter
• Djohn meddeler at det ser fint ud med indbetalingerne. Han holder os opdateret.
- Likviditet
• Vi har pt. omkring kr. 20.000,- stående på vores bankkonto. Vi mangler dog fortsat at 

afregne enkelte poster, deriblandt bestilt tøj til diverse ungdomshold/spillere (ca. kr. 
3.000,-).

- Evaluering af samarbejde med Eovendo
• Mindre beløb overført til os, men vi har fortsat et tilgodehavende.
• Vi skal minde medlemmerne om, at man skal gennemse sine indstillinger, så vi sikrer - 

særligt efter deres nye opsætning - at de indtjente penge går til B.1909 SUPPORT.
• Djohn kontakter Eovendo endnu en gang, med henblik på overførelse af penge.
- Samarbejde med Tryksagsagenten, jvf. henvendelse
• Vi meddeler firmaet at vi er positive for at samarbejde, som vi anser som en win-win 

aftale. HBR står for kontakten.
2) Aktiviteter i 2013
- Update på førkampsarrangement mod OKS
• Pt. 23 tilmeldinger. KK har bestilt morgenmad/brunch i køkkenet.
• Jan Bramsen kommer med et oplæg om kampen og klubbens tilstand.
- Update på arrangement hos Historiens Hus
• Afventer tilbagemeldinger vedr. dato. Vi har foreslået en hverdagsaften i uge 44, 45 eller 

47. HBR er koordinator.
- Evaluering af sensommer-arrangementet på Enebærodde
• Turen gav et underskud på ca. kr. 2.500,-, hvilket er lidt større end budgetteret.
• Generelt var det en god og hyggelig tur for dem som deltog, men vi er skuffede over den 

manglende tilslutning.
• Vi vil nøje overveje form og indhold, når vi skal planlægge sensommer-arrangementet i 

2014.
- Indendørsstævne 4:4 med førsteholdet og supportere
• Jvf. vores årshjul skal vi afvikle en indefodboldturnering med supportere og 

førsteholdstruppen, i november måned.
• Vi ønsker lørdag den 23. november 2013. Johnny Svane kontakter HBR om muligheden 

for at benytte klubbens hal denne dag.
• Vi foreslår fodbold fra kl. 9.30 til 12.00, og har derefter fællesspisning i klubben fra kl. 

12.30.
• HBR er ansvarlig for planlægning, afvikling og kontakt til køkkenet.
- Forslag om udlandstur - debat fortsat fra tidligere møde
• Forslag om en fodboldtur til udlandet, såfremt klubbens førstehold deltager i en 

turnering.
• KK kontakter Jan Bramsen, og undersøger hvor vidt klubben sender et hold til udlandet, 

om vi kan koble os på osv.
3) Tifo-arbejde
- Update på tribune



• Klubben er positiv overfor en udvidelse af det eksisterende tribuneareal på 
opvisningsbanen.

• Vi afventer dog fortsat en tilbagemelding fra Jan Bramsen.
- Tromme
• Der skal sættes nye skruer/spænder på. SJJ er ansvarlig.
4) Medlemskort
• Forslag fra Djohn om et egenligt medlemskort, med mulighed for rabataftaler osv.
• Vi er positive, men det kræver at det er let at administrere.
• Djohn arbejder videre med idéen.
5) Næste møde
• Søndag den 10. november 2013, kl. 10.00.
6) Eventuelt
• Intet.


