
                                             

Referat af præsidiemøde
Fredag den 12. april 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) Ordensreglement (oplæg ved KK)

Oplægget blev gennemgået, og KK tilretter ordensreglementet til næste møde, på 
baggrund af de input der kom frem i debatten.
Det blev besluttet at udarbejde et værdigrundlag, som skal vise fanklubbers 
grundholdninger. Værdigrundlag skal sammen med ordensreglementet og 
Kommunikationsstrategien, danne baggrund for samvær og arrangementer i B1909 
SUPPORT.
KK og HBR udarbejder oplæg omkring værdigrundlag til næste møde.

2) Hjemmesiden
Siden seneste møde er vores del på b1909.dk blevet opdateret, således at der nu er 
mange undermenuer. Enkelte faner mangler forsat indhold, men det arbejdes der i 
øjeblikket med.
Ordensreglement, kommunikationsstrategi og værdigrundlag ligges ind under 
menupunktet; 'holdninger'.
Vi åbner snart for souve9rsalg på hjemmesiden, så man kan se vores udvalg og bestille 
det hjem via mail.

3) Aktiviteter i 2013
    - Frokostbuffet forud for B1913-kampen

Morten Rasmussen kommer og holder oplæg kl. 14.00. Maden er klar kl. 13.30.
Antal tilmeldte: 32. Glædeligt med mange nye medlemmer, som deltager.
Prisen for arrangementet er kr. 1.320,-, som afregnes med restauranten.
HR og SJJ gennemgår medlemslisten, så nye medlemmer får girokort.

    - Forårets Away
Går til Svendborg ifm. kampen SfB-B1909 den 26. maj 2013.
Frokostbuffet afholdes hos Spillestedet 'RASMUS' i Svendborg. Tilbud om to store 
pølser med brød + to øl, til kr. 100,- pr. person.
Der arbejdes pt. på muligheden for enten bus eller tog, samt morgenmad hos enten SfB 
eller 'RASMUS'.
HBR er tovholder, og melder tilbage til præsidiet indenfor den kommende uges tid.

    - Match Day aktiviteter
Snak om muligheden for at lave aktiviteter for ungdommen ifb. med førsteholdets 
hjemmekampe, eks. en fodboldturnering på en oppustelig bane på opvisningsbanen. 
Der var dog ikke flertal for at arbejde videre med idéen, så længe vi ligger i Albaniserien.
Vi fortsætter med hygge i klubhuset, med 'døde duer' og buffet.

4) Juniorfanklub / samarbejde med ungdomsafdelingen
Fokus er i øjeblikket på at øge antallet af voksne medlemmer.
Antallet er medlemmer pt. giver ikke overskud til at lave aktiviteter for børn. Men på sigt 
er vi åbne for samarbejde med ungdommen, f.eks. i forbindelse med busture.

5) Tifo-arbejde
    - Tribune





                                             
Djohn orienterede om møde med Jan Bramsen, i forhold til ønsket om mere tribuneplads 
på opvisningsbanen. Klubben er positiv overfor vores tanker.
Djohn søger forskellige fonde ift. finansiering.
Punktet tages op igen på næste møde.

    - Banner & t-shirts (opfølgning på besøg hos Kulturmaskinen)
Vi arbejder videre med et banner, lavet på Kulturmaskinen.
Vi vil købe 3-4 bannere, i størrelsen 1x1 og 3x1 meter.
KK og Djohn er tovholdere.
Nye t-shirts venter vi lidt med, men ser på muligheden for at lave tryk på t-shirts fra 
vores lager, ifb. med vores arrangementer.

    - Souve9rsalg
Djohn har lavet en optælling af vores lager.
Vi sælger fremadrettet via vores hjemmeside og ved vores arrangementer.
HBR indkøber tågehorn.
SJJ og HR indkøber creperuller frisbees.

6) Kommunikationsstrategi (oplæg ved HBR)
Oplægget blev godkendt, men det skrives sammen med vores værdigrundlag.

7) TEMA: Sagen om oprykningsret/DBU
     - Vores rolle, dialog med B1909's bestyrelse

Opfølgning på ønsket møde med klubbens bestyrelse. HR kontakter Jan Bramsen - 
igen!

8) Næste møde
Onsdag den 15. maj 2013, kl. 17.00. KK bestiller lokale.

9) Eventuelt
Djohn orienterede om muligheden for indtjening på reklamer via Eovendo, hvor 
medlemmerne kan støtte os pr. klik på deres hjemmeside. Han holder os opdateret.




