
 

Referat af bestyrelsesmøde 
27. august 2014 kl. 9.30 

Hos Asbjørn Nyholt, Gl. Nyborgvej 61, Kværndrup 
 
Mødedeltagere: 
Formand Holger Boesen (HBC) 
Jørn Jensen (JJ) 
Sten Rasmussen (SR) 
Thomas Jørgensen (TJ), 
Sten Bartelsen (SB) 
Henrik Jørgensen (HJ) 
Per Lindholm (PL) 
Asbjørn Nyholt (ANy) 
Karin Normann (KN) - referent 
 
Afbud: Anders Nielsen (AN) 
 
Nr. Emne Bemærkninger/Referat 
1   Godkendelse af referat fra sidste møde 

 
Referat godkendt uden bemærkninger. 
 

2 Økonomi – status 
 

JJ gennemgik økonomien. Der var ingen 
bemærkninger. 
 

3 Medlemmer – status.  
 

Der er p.t. 97 medlemmer. Der var 
kommet 2 nye medlemmer siden sidste B-
møde. 
 

4 Flyer – status 
 

TJ havde lavet et forslag til flyer, som han 
fremlagde. 
TJ retter flyeren til. HJ læser korrektur.  
KN indhenter en pris på tryk fra trykkeri 
og sender flyer i trykken, når pris er 
godtaget af bestyrelsen.   
 

5 Beklædning – skjorter/kasketter 
 

PL og JJ undersøger pris på skjorter m. og 
uden ærme samt T-shirts.  
TJ undersøger pris på caps. 
Caps, skjorter og T-shirts skal være 
sandfarvet. 
 
Caps skal være klar til uge 2. 
T-shirt skal kunne bestilles af medlemmer 
i uge 2. 
 



 

6 Sponsorer – status 
 

HBC havde skrevet til alle potentielle 
sponsorer. Der var kommet 2 nye siden 
sidste B-møde. 
HBC havde fået uopfordret henvendelser, 
som han tager kontakt til. 
 
Sponsordiplomer 
Nye sponsorer får et diplom, når de har 
indbetalt sponsorat.  
Gamle sponsorer får i uge 2. 
Tj laver diplomer.  
 

7 Arrangementer 
17.09 – 19.09 GaLaBau-messe, Nürnberg 
22.10 Markvandring - Fredericia  
 

GaLaBau, messe Nürnberg 
PL og SR fortalte om turen til Tyskland. 
Der er 14 deltagere.  
PL tager kontakt til hotellet vedr. 
forudbetaling af værelser. 
 
Markvandring 
JJ fremlagde program for dagen. 
JJ retter programmet til og sender det til 
gennemlæsning hos bestyrelsen.  
HBC skriver et brev til sponsorerne, hvor 
der spørges, om sponsorerne vil være 
behjælpelige med at sende invitationer ud 
via deres netværk/databaser, for at 
sprede indbydelsen mest muligt.  
 
KN sender program ud til medlemmer og 
sponsorer i nyhedsbrevet.  
 
 

8 Groundsman of the Year (GOTY) – status 
 

Der er kommet to indstillinger. Sidste frist 
for indstilling er d. 20. oktober 
 

9 Evt. -herunder næste møde  
(onsdag d. 22. eller 29. oktober 2014) 
 

Annoncering 
HBC undersøger, hvad det koster at få en 
annonce for GAD i div. blade. 
 
Arrangementer 2015 
SR kontakter Prodana vedrørende tur til 
Saltex september 2015. Oplæg inkl. 
økonomi ønskes klar til uge 2. 
 
 



 

 
Næste nyhedsbrev 
Brevet udsendes senest 12. september og 
skal indeholde følgende punkter: 

• Lidt om aktuel græspleje  
• GaLaBau tur 
• Program for markvandring 22. 

oktober 
• Reklame for uge 2  
• Husk instilling til Groundsman of 

the Year 
 
Næste møde afholdes d. 22. oktober  
kl. 13.00-15.00 på Monjasa Park, 
Fredericia (lige efter markvandring). 
 

 


