
Referat af præsidiemøde
Onsdag den 15. maj 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) Revideret ordensreglement (oplæg ved KK)
• Lagt sammen med punkt 2.
2) Værdigrundlag (oplæg ved HBR)
• Bilag med udarbejdet værdigrundlag, ordensreglement og kommunikationsstrategi blev 

gennemgået. 
• Oplægget blev godkendt med enkelte rettelser, og vil blive lagt på hjemmesiden.
• Desuden vil medlemmerne blive orienteret ved et oplæg, i forbindelse med 

hjemmekampen mod Middelfart, søndag den 2. juni 2013. Vi inviterer til morgenbord 
samtidig. HBR laver et powerpoint. KK inviterer B1909's bestyrelse.

3) Aktiviteter i 2013
- Evaluering af Frokostbuffet
• Gennemgang af arrangementet. En stor succes, med mange deltagere - også nye 

medlemmer. Dejligt!
• Flot oplæg fra Morten Rasmussen. Dejligt at han altid medvirker positivt.
• I forhold til forplejningen tager KK og SJJ en snak med køkkenet, omkring feedback og 

fremtidige ønsker.
- Update på Forårets Away
• Pt. 16 tilmeldt. Flere melder tilbage inden deadline. 12 er pt. tilmeldt togturen. Vi håber 

på 10-15 tilmeldingsdag yderligere. HBR er tovholder.
- Kommende aktiviteter
• Opstartsarbejde omkring vores Sensommeraktivitet. Djohn undersøger forskellige 

muligheder, og melder tilbage til næste møde.
- Morgenbuffet med oplæg om værdigrundlag mm.
• Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 i klubhuset. KK bestiller lokale, forplejning og laver 

opslag, samt er ansvarlig for tilmelding.
• HBR holder oplæg om værdigrundlag, kommunikationsstrategi og ordensreglement.
• KK undersøger muligheden for en oplægsholder fra klubben.
4) Status på DBU-sagen vedr. retten til oprykning til DS
• KK orienterede omkring situationen. DBU har i første omgang afvist klubbens anke. 

Derfor har bestyrelsen anket dén kendelse til DBU's bestyrelse. B1909 afventer fortsat 
svar!

5) Tifo-arbejde
- Update på Tribune
• Djohn gav en status på vores ønske om en udbygning af tribunen på opvisningsbanen. 

Han mødes igen med Jan Bramsen på fredag, den 17. maj 2013.
- Arbejdsdag
• Klubben afholder arbejdsdag på fredag den 17. maj 2013, fra kl. 14.00. Opvisningsbanen 

skal klargørers og istandsættes.
• B1909 Support synes at valget af dag (fredag) og tid er uheldig, da mange er på arbejde 

samtidig. Vi vil gerne bakke op, men er forhindret pga. andre opgaver.



• KK taler med klubbens bestyrelse om fremtidige dato-valg.
6) Souve9rs
- Ansvarsfordeling
• Vores lager er nu placeret i klubhuset. KK og Djorhn er ansvarlig, og souve9rs kan i 

hverdagen købes direkte i klubhuset, ved at henvende sig til KK.
• HBR indkøber ny hængelås til lageret.
- Indkøb
• Vi har indkøbt creperuller og frisbees. Vi modtaget 25 stk. af sidstnævnte. Creperuller 

har vi modtaget 500 stk. i rød. Salgsprisen er kr. 8,- pr. stk., eller to stk. for kr. 15,-. 
• Frisbees uddeles som prøve gratis til vores medlemmer ved særlige lejligheder.
• Ønske om nyt trommeskind på vores trommer, samt polstrede trommestikker. SJJ 

undersøger priser og muligheder. Djohn undersøger muligheden for sponsorat.
7) Kampansvarlig
• Forslag om en kampansvarlig/event-ansvarlig når klubbens førstehold spiller, i forhold til 

at guide medlemmerne og holde selvjustits.
• Præsidiet er enig om, at det er en fælles opgave, både for præsidiet og medlemmerne at 

holde en god tone/opførsel (jvf. vores ordensreglement), hvorfor der ikke udpeges en 
enkeltansvarlig til kampene.

8) Næste møde
• Torsdag den 20. juni 2013, kl. 17.00 i klubhuset. KK bestiller lokale.
9) Eventuelt
• Djohn orienterede omkring mulige sponsorer, som han har kontaktet. Han holder os 

opdateret.
• Djohn laver lotteri/tips til togturen i forbindelse med Forårets Away.


