
Referat af præsidiemøde
Torsdag den 6. november 2014, kl. 18.00 i B.1909’s klubhus.

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

1) Godkendelse af referat
• Godkendt.

2) Updates
- Kulturelt arrangement
• Der er lagt opslag på vores hjemmeside, samt ophængt samme i klubhuset.
• Vi har sat deltagerprisen til kr. 30,- pr. medlem.
• Programmet består af velkomst ved HR, vinsmagning, let buffet, samt indlæg ved 

Reihdar Hansen om sin aktive tid i B1909.
• Vi skal kåre en vin, som skal bruges/sælges som klubvin efterfølgende, med nierlogo 

osv.
• Arrangementet afholdes onsdag den 12. november 2014, kl. 19.00.
- Tribune
• Præsidiet er inviteret til møde med B1909's bestyrelse, med henblik på optimering af 

rammerne for elitefodbold i klubben. Herunder vil en dialog om tilskuerfaciliteterne indgå.
• Vi afventer en dato for mødet.
- Rødt Nytår
• HBR er igang med planlægningen, og holder præsidiet opdateret via mail.

3) Aktiviteter
- Evaluering af bustur til Kalundborg
• Generelt en god oplevelse, med en positiv chauffør.
• Vi benyttede for første gang Hjallese Minibus, og prisniveau og busstandard var bestemt 

godkendt.
• Fremadrettet var der enighed om, at der skal holdes mindst én pause undervejs pr. vej, 

ligesom eventuel opsamling skal ske ved selve ruten, således at vi ikke skal køre fra 
motorvejen osv.

- Julefrokost
• B1909 afholder julefrokost for medlemmer, træner/ledere, spillere, supportere og andre 

røde, fredag den 28. november 2014.
• Vi har lagt opslag om det på vores hjemmeside.

4) Medlemsbladet DE RØDE
- Indhold, annoncer, deadline
• Snak om personinterviews, diverse artikler og tema, som skal indgå i det kommende 

medlemsblad.
• Djohn og HR kontakter nye annoncører, samt opdaterer vores faste partnere.
• Bladet skal udkomme i december måned.
• Deadline er sat til 1. december 2014. Medlemmerne er velkomne til at komme med 

bidrag!

5) Næste møde
• Mandag den 1. december 2014, kl. 17.30.



6) Eventuelt
• SJJ og Djohn indkøber ny lås til vores depot, med nøgler til hele præsidiet plus Johnny 
Svane.


