
Referat af præsidiemøde
Torsdag den 23. oktober 2014, kl. 17.30 i B.1909’s klubhus.

Deltagere: Henning Rasmussen (HR), Søren Juel Jensen (SJJ), Henrik Brandt 
Rasmussen (HBR), Kenneth Kongensgaard (KK) & John Andersen (Djohn) 

1) Godkendelse af referat
• Godkendt.

2) Updates
- Førkampsarrangement forud for sidste hjemmekamp i efteråret
• Vi må desværre aflyse, da klubbens Old Boys afdeling har planlagt arrangement på 

samme tidspunkt i restauranten.
- Kulturelt arrangement jvf. årshjulet
• Onsdag den 12. november 2014, med sportsligt tilbageblik og vinsmagning - med 

henblik på at udvælge en egentlig klubvin.
• HR arbejder videre med planlægningen, herunder aftale om bespisning med 

restauranten.
- Tribune
• Djohn har meddelt, at der fortsat ikke er noget nyt.
• Sportschef Erling Thomsen bakker op om vores ønske om bedre faciliteter, og vil støtte 

os i den fortsatte dialog med klubbens bestyrelse.
- Trommer
• SJJ har bestilt nyt trommeskind og en stor trommestik, samt en spændenøgle.
• Efterfølgende har Carsten Riget og Finn Bekker meddelt, at de vil male trommen i 

vinterpausen. Vi takker og glæder os til det færdige resultat.

3) Aktiviteter
- Evaluering af klubaften med Ligabold
• En rigtig spændende aften, med interessante indlæg.
• Der deltog 15 medlemmer fra B.1909 SUPPORT.
- Evaluering af Tour 09
• Vi modtog desværre afbud fra begge vores ryttere, men heldigvis trådte HBR og Lars 

Kingo til i stedet.
• En del medlemmer støttede økonomisk, samt bidrog som hjælpere på dagen.
- Planlægning af Rødt Nytår
• Traditionen tro ønsker vi at holde en nytårskomsammen, dagen efter nytårsaften, den 1. 

januar 2015, med start omkring middag.
• Menuen er suppe, hvorefter der er mulighed for lidt boldspil i hallen.
• HBR er tovholder.

4) Souve9rs
- Indkøb af nye fanartikler, prissætning og markedsføring
• HR fremviste de nye caps, som vi har fået fremstillet.
• Der er indkøbt 50 stk, hvoraf de 25 er med velcroluk og resten er med spænde - hvoraf 

sidstnævnte er dyrest.
• Salgsprisen bliver kr. 100,- for caps med velcro, og kr. 120,- for caps med spænde.
• Vi vil markedsføre dem til vores kommende arrangementer, på vores sociale platforme 

og på hjemmesiden.

5) Udekampe



- Evaluering af ture til udekampe i efteråret
• Snak om busleje, prisniveau, momsregler osv.
• Generel enighed om, at udgifter og indtægter skal hvile i sig selv, evt. med tilskud fra 

foreningen. Det er ikke hensigten at tjene penge på medlemmerne via deltagergebyret.
- Skema over udgiftsmodeller ift. bro, færge, bus, bil, antal osv.
• Djohn har indhentet priser fra flere busselskaber, og mailer disse til HBR. Herefter 

samler HBR dem i et dokument, sammen med priser for biler ift. bro og diverse færger.
- Strategi og planlægning af fremtidige udekampe
• Vi arbejder på at sende medlemmer afsted til alle udekampe.
• Vi skal tilstræbe at reklamere for turene i klubhuset, ligesom vi gør på nettet i forvejen - 

gerne i god tid.

7) Næste møde
• Torsdag den 6. november 2014, kl. 18.00.

8) Eventuelt
• SJJ indkøber ny lås til vores depotrum i klubhuset.


