
Referat af præsidiemøde
Tirsdag den 13. august 2013 kl. 17.00 i B.1909’s klubhus.
Deltagere: Henning Rasmussen (HR), Kenneth Kongensgaard (KK) & Henrik Brandt 
Rasmussen (HBR)
Afbud: Søren Juel Jensen (SJJ) & John Andersen (Djohn)
1) Økonomi
- Kontingenter
• Der er indkommet en del betalinger på kontingent-opkrævningen for 2013, som blev 

udsendt sammen med medlemsbladet i juni.
• Vi sammenholder kontaktbetalingerne med girokontoen, og sender rykkere til resten.
• Overordnet orientering om økonomi, medlemsblad, sponsorer osv.
- Afbud/udeblivelser
• Ganske få medlemmer udebliver eller melder sent afbud til vores arrangementer, hvilket 

koster os penge, da vi stadig har udgifter. Derfor sender vi et brev til dem, hvori vi beder 
om indbetaling ift. de tilmeldte arrangementer.

2) Medlemsbladet / hjemmesiden
- Seneste nummer?
• Kvalitet og indhold blev evalueret. Vi er tilfredse med begge dele.
• Vi har opprioriteret mængden af blade, så der nu udkommer to om året.
- Er vi tilfredse?
• Debat omkring muligheder og begrænsninger på vores hjemmeside. Vi har opbygget en 

fin mængde informationer på vores del, men mangler muligheder for mere synlighed på 
forsiden. Vi overtager indtil videre 'Fodboldskolens' fane på forsiden. KK er ansvarlig.

• Vi opretter et nyt punkt til vores egen menu, omkring sponsorer.
- Blog på hjemmesiden
• Vi opretter en underside med en blog, hvor skribenterne skiftevis kan være præsidiet, 

trænerteamet, bestyrelsen, medlemmerne osv. HBR er ansvarlig.
3) Aktiviteter i 2013
- Update på førkampsarrangement ifm. B1909 - Årslev
• Pt. 10 tilmeldte, deadline onsdag kl. 20.00.
• HBR er koordinator ift. køkkenet og bespisning.
- Update på sensommer-arrangementet
• Vi har lavet plakat, opslag i klubhus og på Facebook.
• Vi afventer seneste nyt fra Djohn.
- Udlandstur
• Forslag omkring en tur til udlandet i den nye sæson. Det er en god idé, som vi arbejder 

videre med når præsidiet er fuldtalligt.
4) Tour09
• Klubben afholder heldagsarrangement ifm. sponsorcykelløb den 14. september 2013.
• Vi vil gerne støtte op, men mangler information om dagen fra bestyrelsen.
• SUPPORT er som sædvanlig sponsor for en rytter.
5) Tifo-arbejde
• Medlem Carsten Riget har malet én af vores trommer. Meget flot!
• SJJ sørger for nyt trommeskind og trommestik.



6) Souve9rs - salgsmuligheder
• Debat omkring muligheder for salg og synlighed.
• Alle fanartikler bliver samlet i klubhuset. KK er ansvarlig, og kan kontaktes ved køb og 

salg.
• Punktet tages op igen på næste møde.
7) Næste møde
• Søndag den 1. september 2013, kl. 10.00.
8) Eventuelt
• Intet. 


