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Referat af præsidiemøde i B1909 Support 
Tirsdag den 19. maj 2015 kl. 17.30 i B.1909’s klubhus.  
 
Deltagere: John Andersen, Kenneth Kongensgaard, Henrik Brandt Rasmussen og Henning Brandt 
Rasmussen 
Afbud: Søren Juel Jensen  
 
Dagsorden. 
 
1 Godkendelse af referat fra sidste møde  
 Godkendt uden kommentarer. 

 
 

2 
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Evaluering af afholdte arrangementer 
1. Slagelse-turen 

Præsidiet gennemgik turen, som forløb tilfredsstillende med pænt 
deltagerantal. Der var lidt drikkelse tilbage, som bruges på kommende 
ture.  

2. Næstved-turen 
Præsidiet gennemgik turen, som forløb tilfredsstillende med pænt 
deltagerantal.  

 
Aktiviteter 

1. Bustur til Ringsted  
Vi håber på stor tilslutning. Målet er at vi kan sende en stor bus 
afsted. Der reklameres som vanligt på både hjemmesiden og 
facebook. 

2. Førkampsarrangement forud for Dalum-kampen  
Vi ønsker at afholde et arrangement inden kampen, men da klubben 
har samme tanke, er det oplagt at vi kobler os på dette. Der udsendes 
nærmere information om indhold, pris m.m. hurtigst muligt. KK 
koordinerer.  

3.    Update på Tinderbox 
Vi har fået nye informationer om festivalen. Vores opgave og     
Rollefordeling er nu på plads. SUPPORT skal være med-ansvarlig for   
port/hegn området og ”kun” arbejde i lørdag i tidsrummet 11-03. Der  
vil blive indkaldt til et orienteringsmøde for hjælperne.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
4 Tilbud fra Vietnam Rejser 

SUPPORT har fået mulighed for at tjene penge til foreningen. Hvis vores 
medlemmer køber en rejse hos Vietnam Rejser, og oplyser man er fra 
fanklubben går 10 % af salgsprisen til SUPPORT. 
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5 ”Kommunikation på tværs” 
Update: Fællesmøde / klubkonference 
Klubbens hovedsponsor, CHQ, arbejder med et oplæg til bestyrelsen i B1909 i 
første omgang i forhold til strategi- & organisationsudvikling. Det er fortsat 
SUPPORT’s klare opfordring at der til efteråret indbydes til en fælles 
klubkonference.    
 

 

6 Næste møde 
Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 17.30 i klubhuset. 

 
 

   
7 Eventuelt 

Intet.  
 

Udsendt den 29. maj 2015 
 
 


