
Referat af præsidiemøde
Mandag den 1. december 2014, 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
- Tribune
• Vi afventer fortsat et datoudspil fra klubbens bestyrelse, for et dialogmøde omkring 

optimering af rammerne i klubben.
- Rødt Nytår
• HBR er igang med planlægningen.
• John, som er inspektørmedhjælper i klubben, har lovet at lave suppen, som han gjorde 

sidste nytår. Rygterne taler om kartoffelsuppe!
- Indkøb af klubvin og nye fanartikler
• Ved vores kulturelle arrangement, valgte de fremmødte medlemmer en ny klubvin, som 

fremover vil kunne købes i fanshoppen på vores hjemmeside, og i Restaurant B1909.
• Vi har bestilt 600 flasker, som leveres af to omgange af 300 stk.
• Vi afventer tilbagemelding fra Reihdar Hansen omkring leveringsdato.
• Vi ønsker at bestille klistermærker, eksempelvis til brug på biler osv.
• HR undersøger mulighederne hos Reihdar Hansen.

3) Aktiviteter
- Evaluering af kulturelt arrangement
• Det blev en hyggelig vinaften med Reihdar Hansen, som underholdte med mange 

forskellige smagsprøver og anekdoter. Dertil var der anrettet bord med brød og oste fra 
klubbens restaurant.

• Desværre udeblev flere af de tilmeldte uden afbud. Arrangementet gav derfor et mindre 
underskud, da vi skulle afregne det samlede deltagertal med køkkenet.

- Evaluering af julefrokosten
• En rigtig hyggelig aften, med mange deltagende medlemmer fra fanklubben.
• Der var omkring 40 deltagere, på tværs af alle afdelinger i og omkring B1909.
• Fremadrettet må det være et mål for klubben, at samle mindst 100 deltagere. Et større 

fodarbejde og tilføjelse af flere muligheder kan være midlet, ligesom ansvaret for 
afviklingen bør være klar langt tidligere. En fast dato år efter år vil også være ønskeligt.

4) Medlemsbladet DE RØDE
- Koordinering af indhold, annoncer og input
• Gennemgang af artikler, tema og annoncer.
• Alt materiale videresendes til KK, som står for opsætningen.
• Det færdige blad sendes efter planen til tryk senest den 14. december 2014.
- Koordinering af udbringning og levering
• Vi mødes til pakning af blade og kuverter, samt adressepåsætning. Derefter fordeles 

bladene blandt os, og uddeles til medlemmerne.
• Datoen bliver torsdag den 18. december 2014, kl. 18.00. HBR deltager ikke pga. 

arbejde.



5) Næste møde
• Torsdag den 29. januar 2015, kl. 19.09.

6) Eventuelt
• Intet.


