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Referat af præsidiemøde i B1909 Support 
Torsdag den 16. april 2015 kl. 18.00 i B.1909’s klubhus.  
 
Deltagere: Søren Juel Jensen, Kenneth Kongensgaard og Henning Brandt Rasmussen 
Afbud:   Henrik Brandt Rasmussen og ”Djohn” John Andersen 
 
Dagsorden. 
 
1 Godkendelse af referat fra sidste møde  
 Godkendt uden kommentarer. 

 
 

2 Generalforsamlingen 2015 
1. Konstituering 

Præsidiet konstituerede sig således: 
Vicepræsident Henrik Brandt Rasmussen 
Kasserer John Andersen 
Sekretær Kenneth Kongensgaard 

2. Evaluering 
a. Afviklingen 

OK 
b. Forslag om drømmeaktier 

Efter en kort debat var der enighed om, at det var en 
opgave, vi ikke selv kunne løse her og nu. En opgave vi kan 
arbejde sammen med andre om på et senere tidspunkt. 

c. Forslag om afstemningsform Årets Profil 
Det blev vedtaget, at præsidiet indstiller 4 kandidater til 
generalforsamlingen, som så stemmer om Årets profil. 

d. Konkurrencer på Facebook 
Kort debat – punktet genoptages senere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutning 

   
3 Evaluering af afholdte arrangementer 

1. Fodboldfabrikken 
Godt arrangement. Lidt skuffende aktivt deltagertal.  

2. Pre-match arrangement 
Godt arrangement under de givne vilkår.  

3. Busturen til Sønderborg 
Søren Juel oplyste, det var en god tur. Bussen kvalitet stod dog ikke 
mål med forventning. Djohn tager en snak med Hjallese Minibus. 
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4 Aktiviteter 

1. Update: Transport til Slagelse /lørdag 
Buspris aftalt til kr. 3.500 incl. moms og bro. Det er en 20 personers 
bus. Det blev aftalt at nedsætte turens pris til kr. 175 pr. deltager. Der 
er afgang fra klubhuset kl. 13.15. Der kan kun ”samles op” ved 
afkørsel 44 Knudshoved. 

2. Update: Assistance ved Tinder Box 
Henrik er koordinator – Vi har de 20 personer, vi skal bruge. Derudover 
er der 1 ”reserve” for alle tilfældes skyld. Vore opgaver bliver at holde 
opsyn med hegnet om pladsen. 

3. Update: Lån af firmabusser 
Det er ikke muligt at låne busser ved AMU af bl.a. forsikringsmæssige 
og afgiftsmæssige årsager. 

 
 
 
Kenneth 

 
 
Beslutning 
 
 
 
Henrik 
 
Kenneth 

   
5 Souve9rs 

 Klistermærker 

 Hættetrøjer 

 Andet 
Punktet blev udskudt til senere. Vi har ikke penge til indkøb, før vi får 
nogle kontingentkroner ind (MB juni). 

Præsidenten 
 
 
 

   
6 ”Kommunikation på tværs” 

 Update: Fællesmøde / klubkonference 
P har haft en snak med Jan Bramsen. Det er Olav, der er primus motor 
fra bestyrelsen. KK oplyste, at coach Peter Møhring fra klubbens nye 
hovedsponsor CHQ i Århus arbejder med et oplæg til indhold. 

 Update: Tribune 
Intet nyt. 

 Update: Øvrige Faciliteter ved opvisningsbanen 
P efterlyste en plan for opgradering af opvisningsbanen. Specielt 
lydforhold og toiletforhold. KK oplyste, at der dags dato var blevet 
opsat en ny højtaler af Schmidt Radio, så der nu er 4 højtalere. Når vi 
rykker op, vil der være brug for en generel ”make over” af ”stadion”. 

 
Præsidenten 
 
 
 
 
Djohn 
 
Kenneth 

   
7 Næste møde 

Tirsdag den 19. maj 2015 kl. 17.30 i klubhuset. 
 
 

   
8 Eventuelt – Intet – mødet varede 21 minutter. 
 

Udsendt den 16. april 2015 
 

Henning Brandt Rasmussen 
Præsident 


