
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
Mandag d. 5. januar 2015 kl. 19.00 

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

 
Referat godkendt uden bemærkninger. 
 

2 Økonomi – status  
 

Kasserer JJ deltog ikke ved mødet. 
Økonomien gennemgås ved næste B-
møde.  
 
Hvis der fremadrettet er bestyrelses-
medlemmer, som ikke kan deltage i 
GAD seminar af økonomiske årsager, så 
vil foreningen betale for, at 
bestyrelsesmedlemmerne kan deltage. 
Der er en masse praktiske ting udover 
generalforsamling og stand på 
sponsorcafe, som skal laves under GAD 
seminaret. 
 

3 Medlemmer – status.  
 

Der er 119 medlemmer af foreningen. 

4 Markedsføring: 
 Beklædning – skjorter/kasketter 
 Annoncering 

 

Beklædning 
TJ havde fået caps og langærmede 
skjorter fra leverandøren.  
 
Annoncering 
TJ havde lavet annonce for foreningen. 
Annoncen sættes i bladet Grønt Miljø til 
foråret.   
 

5 Seminar uge 2/2015 – status  
(hvem gør hvad) 

Takkekort til indlægsholdere 
SR uddeler chokolade og takkekort til 



 

 indlægsholdere på bredde-delen. 
HBC uddeler kort og chokolade på 
elite-delen.   
Ændring af program torsdag 
Det havde desværre ikke været muligt 
at få kontakt til Groundsmanager 
Darren Baldwin fra Tottenham.  
Indlægget torsdag bliver derfor med 
Henrik Hammershøj, administrations-
chef Hobro IK-Fodbold. 
 

6 Generalforsamling 
 Dirigent 
 Aktive/passive medlemmer (note 1) 

 
  

Dirigent 
Bestyrelsen finder en dirigent. 
 
Aktive/passive medlemmer 
Hvilke medlemmer har stemmeret? 
Ifølge § 7- Generalforsamling- er det 
kun aktive medlemmer, der har 
stemmeret ved generalforsamlingen. 
 
Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag.  
  
Caps 
De nyindkøbte caps vil blive udleveret 
ved generalforsamling. For de medlem-
mer som ikke kan deltage ved general-
forsamlingen, bliver der udleveret caps 
ved kommende arrangementer. 
 
Foreningen vil være vært for drikke-
varer under generalforsamlingen, men 
ikke under festmiddagen. 
 

7 Evt. herunder næste møde  Poloshirts 
Foreningen arbejder på at lave polo-
shirts med foreningens logo, som 
medlemmerne kan købe.  
TJ indhenter tilbud.  
 
Næste B-møde 
Mødes afholdes onsdag d. 25. februar 
2015 kl. 9.30 hos Asbjørn Nyholt,  
Gl. Nyborgvej 61, Kværndrup. 

 



 

 

 

Note 1 

Foreningens område og medlemskreds 

§ 3 

 

Som aktivt medlem kan optages alle personer som til daglig har pleje af boldbaner eller lignende 

græsarealer som beskæftigelse eller er ansvarlige herfor. 

Som passive medlem kan optages personer, leverandører, virksomheder, foreninger med interesse 

indenfor groundsmanfaget. 


