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Referat fra bestyrelsesmøde 
Fredag den 4. september kl. 11.00 i Valby Idrætspark v/ Sten Rasmussen 

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

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 (27. maj 2015) 
 

Referat godkendt uden bemærkninger. 

2 Økonomi – status 

 Budgetønsker/forslag  
 

JJ var ikke til stede. HBC oplyste derfor om status på 
konti. 
 

3 Medlemmer - status 
 

Der er 132 medlemmer – en udmeldt siden sidst. 
Rykker på kontingent blev udsendt før 
sommerferien.  
 
Hvordan får foreningen flere medlemmer? 
Bestyrelsen diskuterede forskellige muligheder bl.a. 
site på Facebook.  
 
ANy tager foldere med til Danske Parkdage i Esbjerg. 
HBC retter henvendelse til greenkeeperforening om 
et eventuelt samarbejde. 
 

4 Sponsorer - status 
 

Nye potentielle sponsorer sættes på venteliste, da 
foreningen p.t. har de ønskede sponsorer. 
 

5 Markedsføring: 

 Beklædning  

 Nyhedsbrev: GotY 
 

Beklædning 
JaJ havde fået lavet en demo-model af polo-shirt. 
Kvalitet og farve ok. Vi afventer en pris fra JaJ.  
THJ hører om pris fra andet firma.  
Polo-shirts skal være klar til uddeling i uge 2.  
 
Nyhedsbrev 
Følgende punkter skal med i næste nyhedsbrev: 

 Indstilling til Groundsman of the Year senest 

d. 25. oktober.  

 Reminder på fotokonkurrence 

 Appetitvækker for uge 2 
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6 Hjemmesiden: 

 Fotokonkurrence 
 

Alle billeder, der indsendes til konkurrencen, skal på 
forsiden af hjemmesiden.  

7 Arrangementer: 

 Sponsorarrangement 
 

Sponsorarrangement i Parken blev aflyst, da der ikke 
var tilslutning nok.  
Forslag til arrangementer med sponsorer tages op 
under sponsormiddagen i uge 2. 
 

8 Seminar uge 2: 

  Finpudsning af oplæg fra Asbjørn 

 

AN præsenterede oplæg til uge 2, som ligger fra d. 
11.-13. januar 2016. Ugen bliver to fulde dage fra 
mandag middag til onsdag middag.  
 
Der vil være bestyrelsesmøde mandag formiddag. Kl. 
9. Bestyrelsen overnatter søndag aften.  
AN arbejder videre med udkastet. 
 

9 Evt. - herunder næste møde (25. november 
2015)  
 

Næste bestyrelsesmøde er d. 25. november kl. 9.30 
hos Asbjørn Nyholt, Gl. Nyborgvej 61, Kværndrup. 
 

 
 

 


