
Referat af præsidiemøde
Torsdag den 11. september 2014, kl. 17.30 i B.1909’s klubhus.
Deltagere: Henning Rasmussen (HR), Søren Juel Jensen (SJJ) & Henrik Brandt 
Rasmussen (HBR)
Afbud: Kenneth Kongensgaard (KK) & John Andersen (Djohn) 
1) Godkendelse af referat
• Godkendt.
2) Updates
- Klubaften
• Djohn har sendt forslag om et fællesarrangement med Ligabold, som har planlagt en 

mødeaften omkring talentudvikling.
• Vi er positive, og Djohn er ansvarlig for den videre koordinering. 
- Kommende ture til udekampe
• Vi ønsker at sørge for fælles medlemstransport til alle udekampe udenfor Fyn.
• Pga. omkostningerne tænker vi enten fælles biltransport, eller bus med egen chauffør.
• Bus med chauffør kræver mindst 25 deltagere, for at det kan løbe rundt økonomisk.
• HBR indhenter tilbud på busser og priser for færge og bro, og laver et skema med 

overblik over udgifter kontra deltagertal, som efterfølgende mailes til præsidiet.
- Tour 09
• Gustav Hartgren og Bo Vejgaard Jørgensen deltager for B.1909 SUPPORT.
- Tribune
• Djohn har meddelt, at der fortsat ikke er noget nyt.
- Trommer (husk at medbringe)
• Vi har fået samlet vores trommer på depotet.
• SJJ sørger for at istandsætte én af trommerne, gerne i samarbejde med medlemmerne.
- Kampansvarlige (HBR medbringer bilag)
• Præsidiet godkendte listen over kampansvarlige.
• Vi har således på skift ansvaret for ude- og hjemmekampe i DS, hvilket indebærer 

ansvar for at medbringe trommer, flag og banner, samt at sikre ordnede forhold blandt 
vores medlemmer på lægterne.

- Nyt sponsorat i klubben
• Efter sidste møde modtog vi en henvendelse fra klubben, som ønskede at vi 
opgraderede vores sponsorat til Guldsponsor. Vi har accepteret.
3) Aktiviteter
- Evaluering af tur til Marstal
• En fin tur på trods af vejret og resultatet.
• Det fungerede fint med lejet bus til Svendborg, at gå ombord på færgen, samt bybus på 

Ærø.
• Vi har modtaget positive tilbagemeldinger fra de deltagende.
- Evaluering af tur til FA2000/Bakken
• Et meget vellykket arrangement, som vi har fået ros for. Medlemmerne synes at det er en 
god tradition, at vi nogle gange besøger Bakken efter en kamp i København.
- Planlægning af kulturelt arrangement til november jf. årshjulet
• Forslag om en nostalgiaften i klubhuset, som opfølgning på sidste års arrangement hos 

Historiens Hus.
• Alternativt kunne vi også forsøge at besøge vores sponsor Albani.



• HR er ansvarlig for arrangementet, og arbejder videre med idéer og planlægning, 
hvorefter han orienterer præsidiet.

- Førkampsarrangement i efteråret
• Vi ønsker at afholde et førkampsarrangement i løbet af efterårssæsonen i DS.
• Vi forsøger at planlægge det i forbindelse med efterårets sidste hjemmekamp, lørdag 

den 11. november 2014.
• HR er tovholder.
4) Souve9rs
- Indkøb af nye fanartikler (HR medbringer lagerstatus)
• Vi har gennemgået vores lager, og talt op og justeret udvalget.
• I forbindelse med vores førkampsarrangement vil vi lave lagersalg til udsalgspriser.
• Vi ønsker at indkøbe nogle caps med logo, samt evt. nye t-shirts. HR er tovholder.
5) Ordensregler
- Opdatering af ordlyd/holdning til pyroteknik jf. DBU's regler
• For at imødekomme eventuelle sanktioner fra DBU eller andre instanser, har vi besluttet 
at lave følgende tilføjelse til vores ordensregler, under afsnittet omkring pyroteknik: '...skal 
ske under absolut ordnede forhold, og indenfor gældende regler og lovgivning'.
6) Lokalafdelinger
- Beskrivelse/konkretisering af rolle/tilhørsforhold
• Vi har fået kontaktpersoner for Sjælland og Langeland, som en slags tovholdere for røde 

hjerter i deres områder.
• Vi har lavet en beskrivelse af samarbejdet med kontaktpersoner på vores website.
7) Næste møde
• Torsdag den 23. oktober 2014, kl. 17.30.
8) Eventuelt
• Intet.


