
Referat af præsidiemøde
Torsdag den 29. januar 2015, kl. 19.09 i B.1909’s klubhus.

Deltagere: Henning Rasmussen (HR), Søren Juel Jensen (SJJ) & Henrik Brandt 
Rasmussen (HBR) & Kenneth Kongensgaard (KK)
Afbud: John Andersen (Djohn) 

1) Godkendelse af referat
• Godkendt.

2) Updates
- Pre-season aktivitet
• Vi fortsætter traditionen med fælles fodbold mellem supportere og førsteholdet, tirsdag 

den 10. marts 2015, på Fodboldfabrikken på Odense Havn.
• HBR er tovholder, og sørger for promovering.
- Tribune
• Umiddelbart intet nyt.
• HBR tager kontakt til klubbens bestyrelse, med henblik på et møde. Dels omkring 

tribune, dels omkring fremtidigt samarbejde.
- Fanartikler
• HR arbejder videre med muligheden for klistermærker og små streamers.
• HBR undersøger muligheden for indkøb af sweatshirts med hætte, efter henvendelse fra 

et medlem.
• HBR har modtaget henvendelse fra et firma, som ønsker at hjælpe os med nye 

fanartikler. Vi ser på mulighederne.
- Salg af klubvin
• Salget af de mange indkøbte vine går fint. På nuværende tidspunkt har vi solgt godt 1/6 

af lageret, hvilket er positivt.
• Vi har modtaget mange positive tilbagemeldinger fra køberne.

3) Aktiviteter
- Evaluering af Rødt Nytår
• For 2. år afholdte vi en nytårskur i klubhuset.
• Der var god stemning og rimeligt fremmøde.
- Evaluering af seneste udgave af medlemsbladet DE RØDE
• Endnu et flot produkt, som vi kan være stolte af.
• Vi har fået mange positive tilbagemeldinger. Folk sætter pris på blandingen af nostalgi og 

aktualitet.
- TV2/Sportens Fanbus
• Vi håber at komme i betragtning til en bustur med TV2, som vil filme i forbindelse med en 

udekamp.
• Djohn er kontaktperson til TV2, og holder os opdateret.
- Bustur til Sønderborg
• Forårets første udekamp byder på en tur til Sønderborg.
• Vi arbejder med en tanke om, at køre en tur over grænsen til lidt indkøb, forud for 

kampen.
• HR er kampansvarlig, og undersøger priser og muligheder.
- Førkampsarrangementer foråret
• Vi påtænker at lave et par arrangementer i foråret, med fælles spisning og oplæg.
• Umiddelbart tænker vi forud for første og sidste hjemmekamp.



• 28/3 mod Marstal og 13/6 mod Dalum, begge dage med start kl. 13.00. Kick off er kl. 
15.00.

• SJJ er tovholder.

4) Tinderbox
- Oplæg ved HBR
• Danmarks store nye musikfestival, Tinderbox, har søgt efter frivillige foreninger.
• HBR har stået for kontakten, og vi har fået mulighed for at tjene kr. 9.000,- til foreningen, 

mod at vi stiller med 20 hjælpere.
• Hver hjælper forpligter sig til 16 timers arbejde, men bliver omvendt honoreret med et 

festivalarmbånd (værdi kr. 1.495,-) samt diverse andre goder.
• Vi indbyder medlemmerne til et orienteringsmøde, torsdag den 26. februar 2015, kl. 

18.30.
• HBR er tovholder.

5) Generalforsamling 2015
- Gennemgang af dagsorden
• HBR, SJJ og Djohn er på valg.
• På grund af stigende aktivitetsniveau og flere udgifter, vil vi foreslå at hæve det årlige 

kontingent med kr. 25,- pr. medlem.
- Ansvarsområder og afvikling
• HR er ansvarlig for dirigent.
• Vi laver aftale med klubbens restaurant i forhold til lidt snacks og øl/vand.
• HR og Djohn afslutter regnskabet for 2014, og indkalder til revision.
• Efter en del snak, valgte vi Årets Supporter og Årets Profil.

6) Næste møde
• Onsdag den 4. marts 2015, kl. 17.00.

7) Eventuelt
• KK ønsker at undersøge muligheden for, om vi kan låne busser fra virksomheder, som 

kun benytter disse i hverdagene.


