
 

 
Bedre baner – bedre bold 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 
Mandag den 11. januar 2016 kl. 09.00 på Rønnes Hotel, Slettestrand 

 
Mødedeltagere: 
Holger Boesen (HBC), Sten Rasmussen (SR), Jørn Jensen (JJ), Thomas H. Jørgensen (THJ), Sten Bartelsen (SB), 
Henrik Jørgensen (HJ), Per Lindholm (PL), Karin Normann (KN), Asbjørn Nyholt (Any) og Jack Jensen (JaJ)  
 
Afbud: Anders Nielsen (AN) 
 

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 (25. november 2015) 
 

Referat godkendt uden bemærkninger. 

2 Økonomi – status 

 

JJ gennemgik regnskabet. Regnskabet for 2014-2015 
foreligger godkendt uden nogle anmærkninger fra 
de to revisorer. 
 

3 Medlemmer - status 
 

Der er 137 medlemmer p.t. Enkelt er i restance for 
2016, disse medlemmer har ikke stemmeret ved 
generalforsamlingen. 
 

4 Hjemmesiden 

➢ Mulighed for SMS til medlemmer 

 

SMS til medlemmer 
JaJ oplyste, at der sagtens kan sendes SMS-ér ud til 
medlemmerne. 2500 SMS´er koster 945 kr. 
 
Nyheder på hjemmesiden 
Nyheder lægges ind på forsiden som links. Herfra 
hjælpes brugeren videre ind på foreningens 
hjemmeside. 
 

5 Eksternt samarbejde 

➢ Danske Sportsfaciliteter 

Messe i Fredericia 16. - 17. marts 

➢ Danish Greenkeeper Association (DGA) 

Demodage 

 

Danske Sportsfaciliteters Messe i Fredericia 
JJ, HBC og THJ tager til messen. 
 
DGA 
Den 20. januar tager HBC, THJ og KN til møde med 
Karsten Bjergø og Vibeke Jensen fra DGA i Odder 
Golfklub. 
 

6 Generalforsamling 

 

Indkomne forslag 
Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag fra 
medlemmerne. 
 
Polotrøjer 
Der bliver udleveret polotrøjer til medlemmerne ved 
indgangen. THJ og SB står for uddelingen. 
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7 Seminar uge 2 

 

ANY gennemgik programmet for dagene. I år er der 
127 kursister, hvilket er det største antal, som uge 2 
har samlet igennem de sidste 4 år.  
 
Vi bliver mødt af stor velvilje alle steder fra, når der 
skal findes indlægsholdere. Det er af stor betydning 
for udarbejdelsen af et stort og fyldigt program. 
 
Som noget nyt i år, skal kursisterne vælge emner 
mandag formiddag. Bestyrelsen er behjælpelige med 
at indsamle valgpapirerne.  
 

8 Sponsorfrokost tirsdag 12/1 kl. 12.00-13.00 

➢ forventninger  

➢ udsendelse af materiale til medlemmer 

➢ afløser for Per Lindholm 

 

Punkter på mødet 
Lever GAD op til sponsorernes forventninger? 
Vi diskuterer retningslinjer for udsendelse af 
materiale. 
Der siges tak til den afgående repræsentant Per 
Lindholm. 
Ny sponsorrepræsentant præsenteres. 
 
Sponsorarrangement 
Sponsorarrangementet i 2015 blev aflyst pga. for få 
tilmeldte. Hvad siger sponsorerne: Er der interesse 
for sponsorarrangement i 2016? 
 
Sponsorcafe 
Der skal trækkes lod om standplads. Sponsorerne 
trækker et tilfældigt nr. KN laver numre og plan for 
placering af standene. 
 

9 Evt. - herunder næste møde (24. februar 2016)  
 

Det faglige udvalg 
DGA arbejder på at få en repræsentant i Det faglige 
udvalg. Det kunne være attraktivt for GAD at have 
en repræsentant i udvalget også. 
 
Sensor godtgørelse 
På næste møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg på 
Sandmosen vil godtgørelse til sensorer/skuemestre 
blive diskuteret. 
 
Fotokonkurrence 
På næste møde tager bestyrelsen stilling til om 
fotokonkurrencen kører videre i 2016? 
 
Næste møde er d. 24. februar 2016 kl. 9.30 hos 
Asbjørn Nyholt, Gl. Nyborgvej 61, Kværndrup 
 

 


