
Referat af præsidiemøde
Søndag den 1. september 2013 kl. 10.00 i B.1909’s klubhus.
Deltagere: Henning Rasmussen (HR), Kenneth Kongensgaard (KK) Søren Juel Jensen 
(SJJ) & Henrik Brandt Rasmussen (HBR)
Afbud: John Andersen (Djohn)
1) Aktiviteter
- Førkampsarrangement i forbindelse med Årslev-kampen
• 13 deltagere tilmeldt spisning, plus 2 øvrige.
• Arrangementet forløb fint. Godt oplæg fra Morten Rasmussen. Tak til ham endnu en 

gang!
• Præsidiet debatterede forplejning, prisniveau og kvalitet.
- Update på Sensommer-arrangementet på Enebærodde
• Djohn var ikke tilstede på mødet, så vi mailer sammen om antal tilmeldinger, bespisning, 

indtægter, ansvarsområder/opgaver osv.
• Kampen søndag mod Marienlyst, som oprindeligt lå som afslutning om søndagen, er 

flyttet til tirsdag den 17. september 2013.
- Arrangement hos Historiens Hus
• Forslag om et arrangement hos Historiens Hus, med fokus på klubbens historie. Tanken 

er et aftenarrangement i løbet af efteråret.
• HBR arbejder videre, med kontakt til Historiens Hus, spørgsmål om forplejning og dato. 

Vi tænker umiddelbart en aften i oktober.
- Nyt førkampsarrangement
• Forud for hjemmekampen mod OKS, søndag den 6. oktober 2013.
• Vi ønsker oplæg fra formand Jan Bramsen og cheftræner Morten Rasmussen. KK 

kontakter dem.
• KK er tovholder på arrangementet, samt kontakt til køkkenet i forhold til forplejning.
2) Souve9rs
• Vi skal have gang i salget af creperuller. Vi tager dem med til vores fremtidige 

førkampsarrangementer, sammen med vores øvrige udvalg af artikler.
• Vi har tidligere snakket om indkøb af nye artikler og større promovering af vores lager. Vi 

tager punktet op på næste møde.
3) Tour09
• Vi skal stille med en cykelrytter til klubbens sponsorcykelløb, lørdag den 14. september 

2013.
• Vi håber at ét af vores medlemmer vil repræsentere os. Vi lægger et opslag på 

hjemmesiden og på vores facebook-gruppe, og derefter udvælger præsidiet en rytter 
blandt de indkomne ønsker. Mandag den 9. september 2013 er sidste frist for at melde 
sig som rytter.
• HBR er tovholder på rytterrepræsentanten og opslag.
4) Næste møde
• Lørdag den 5. oktober 2013, kl. 13.30.
5) Eventuelt
• Intet.


