
 

 

Referat af præsidiemøde 

Torsdag den 4. marts 2015, kl. 17.30 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 

- Pre-season aktivitet på Fodboldfabrikken 

• Det halter med tilmeldinger. HBR gør en ekstra indsats for at få flere med. 

- Førkampsarrangement forud for Marstal-kampen 

• HBR har kontakt med Per Juel fra Marstal, som er meget positiv. Tanken er at B1909’s 

og Marstals supportere hygger i fællesskab, forud for kampen. 

• HBR tjekker op på antal deltagere fra Ærø, og promoverer arrangementet yderligere. 

• Klubben har muligvis VIP-arrangement på samme tid, men vi har gentagne gange 

tjekket op med restauranten, som har bekræftet at SUPPORT har reserveret det store 

lokale bagerst i restauranten, ud mod opvisningsbanen. 

• Vi har fuld tillid til, at denne aftale står fast. 

 
3) Aktiviteter 

- Bustur til Sønderborg 

• Djohn har indhentet forskellige tilbud, indeholdende en tur over grænsen, samt 

alternativt en direkte tur til Sønderborg. 

• Vi undersøger stemningen for en tur til Tyskland, ved onsdagens generalforsamling. 

• HR var kampansvarlig, men kan ikke deltage. Så Djohn har overtaget ansvaret. 

• Djohn arbejder videre med turen, og holder præsidiet orienteret via mail. 

 
4) Generalforsamling 2015 

- Gennemgang af dagsorden 

• Valg af dirigent. Vi havde tiltænkt rollen til Palle Hansen, men han kan desværre ikke 

deltage. Vi foreslår i stedet Susanne Rasmussen, som har en del erfaring med dette. 

• HR gennemgår præsidiets beretning, samt foreningens økonomi. 

• Præsidiet foreslår en kontingentstigning til kr. 175,- årligt. Vi har i mange år ligget fast på 

kr. 150,- pr. år, men stigende aktivitetsniveau og øget udgifter til porto gør, at vi ønsker 

at hæve kontingentet. 



 

 

• SJJ, Djohn og HBR er på valg til præsidiet. Alle tre ønsker genvalg. 

• Johnny Svane og Brian R. Jensen er ligeledes på valg som suppleanter, og begge har 

meddelt, at de ønsker genvalg. 

• Revisorerne og suppleanten er ligeledes på valg. 

- Økonomi 

• Regnskabet for 2014 udviser et beskedent overskud på kr. 5.151,15. 

• Egenkapitalen udgør pr. 31/12 2014 kr. 40.675,34. 

- Døde duer, regnskab og fremtid 

• Døde duers regnskab er gået i 0 pr. årsskiftet. 

• Omsætningen pr. år er omkring kr. 4.000,-. 

• Vi har tidligere fordelt overskuddet mellem vinderne, ungdomsafdelingen og SUPPORT. 

• Fremadrettet hedder fordelingen 60/20/20 (vindere/ungdom/SUPPORT). 

• Djohn opretter en ekstra konto i banken, som kun omhandler døde duer. 

• Én gang om året indregnes regnskabet for døde duer i foreningens endelige regnskab. 

- Ansvarsområder og afklaring 

• HR byder velkommen, og står for beretning og regnskab. 

• Susanne Rasmussen varetager dirigentrollen. 

• HBR sørger for powerpoint med dagsorden og forskellige opslag. 

 

5) Næste møde 

• Torsdag den 16. april 2015, kl. 18.00 
 
6) Eventuelt 

• Intet. 
 
 


