
Referat af præsidiemøde
Mandag den 10. februar 2014, kl. 17.30 i B.1909’s klubhus.
Deltagere: Henning Rasmussen (HR), Søren Juel Jensen (SJJ), John Andersen (Djohn) & 
Henrik Brandt Rasmussen (HBR)
Afbud: Kenneth Kongensgaard (KK)
1) Godkendelse af referat
• Godkendt. 
2) Generalforsamling 2014
- Beretning for 2013
• HR laver et udkast til beretning, og mailer den efterfølgende til gennemsyn hos 

præsidiet.
- Regnskab - bogføring/update
• HR og Djohn gennemgår bilag og bogføring generelt, samt tjekker op på udestående 

poster. Desuden opdateres information ift. foreningens digitale postkasse.
- Revision
• HR og Djohn kontakter revisorerne så snart regnskabet foreligger.
- Dirigent
• Palle Hansen har igen sagt ja til at være dirigent. Vi takker.
- Valg
• HR og KK er på valg.
- Årets profil 2013
• Flere emner som årets profil for førsteholdet blev gennemgået, og præsidiet blev enige 

om en navngiven spiller. Denne bliver hædret på vores generalforsamling.
- Årets supporter 2013
• Flere medlemmer blev debatteret. Præsidiet valgte ét medlem, som hædres på vores 

generalforsamling.
- Andet
• Lidt godt til gane og hals i forbindelse med generalforsamlingen aftales med køkkenet. 

SJJ er ansvarlig.
3) Kommissorium
- Oplæg fra HBR
• Oplægget blev gennemgået, og der blev tilføjet nogle rettelser.
• Med rettelserne blev kommissoriet vedtaget, og lægges efterfølgende på vores 

hjemmeside.
4) Aktiviteter
- Update på udlandstur
• Tanken var deltagelse i førsteholdets træningslejr i Tyrkiet i slutningen af februar. Tiden 

er desværre løbet fra os, hvorfor vi må opgive projektet.
- Update på preseason-arrangement
• Vi afventer pt. tilbagemelding fra førsteholdet. Umiddelbart tænker vi afvikling i marts 

måned.
- Update på Forårets Away
• Arrangementet afvikles i forbindelse med kampen Årslev - B1909. Vi afventer i 

øjeblikket programlægningen i Albaniserien, da kampen afvikles enten lørdag eller 
søndag omkring 1. april.



5) Souve9rs
- Lager
• Souve9rs som har stået privat hos os, er nu blevet flyttet til vores depot i klubhuset.
• SJJ og Djohn har lavet en optælling, som mailes til præsidiets medlemmer.
- Tromme
• Vores nyistandsatte tromme mangler at få nye beslag, hvilket løber op i omkring kr. 

1.400,-.
• Da en stærk lydkulisse er vigtig for fanklubben, samt det faktum at vi i forvejen har brugt 

penge og tid på trommen i forvejen, prioriterer vi de nye beslag, som trommen er klar til 
forårssæsonen.

6) Update på kommunikation på tværs
• HBR har modtaget tilbagemelding fra Jan Bramsen, som melder, at bestyrelsen gerne 

vil indgå i et kommunikationsudvalg.
• Vi hører nærmere fra klubbens bestyrelse, når de har afholdt generalforsamling.
7) Update på tribune
• Djohn orienterede fra samtale med Jan Bramsen, som meddelte, at klubben pt. afventer 

byggetilladelse fra Odense Kommune, ift. vores ønske om at anlægge flere ståpladser 
på volden foran salgsboden på opvisningsbanen.

8) Næste møde
• Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 17.30 (forud for generalforsamlingen, kl. 19.09)
9) Eventuelt
• Intet.


