
 

Mødereferat af bestyrelsesmøde 
6. januar 2014 kl. 20.00 

på Rønnes Hotel og Restaurant 
 
 
Til stede: 
Formand Holger Boesen (HBC) 
Jørn Jensen (JJ) 
Thomas Jørgensen (TJ) 
Sten Rasmussen (SR) 
Ivan Mortensen (IM) 
Karin Normann (KN) - referent 
 
Afbud: Anders Nielsen, Asbjørn Nyholt 
Ikke mødt: Sten Bartelsen 

 
Nr. Emne Bemærkninger/Referat 
1   Godkendelse af referat fra 

sidste møde 
Referat godkendt uden bemærkninger. 
 
 
 

2 Økonomi status JJ har modtaget alle bilag fra Anders Bak. Så alle 
bilag er nu tilvejebragt.  
 
Regnskab foreligger nu revideret. Revideret  
regnskab fremlægges til generalforsamlingen, så 
interesserede medlemmer kan gennemse det.  
 
JJ og KN arbejder videre med at kontingentet skal 
kunne indbetales på netbank, så kasseren har 
mulighed for at se navnet på indbetaler.  
 
 

3 Medlemmer - herunder 
kontingentrestance i.f.m. 
generalforsamling 

Der er nu 79 medlemmer i foreningen. 
Der er kun få medlemmer i restance. Disse medlem-
mer har ikke stemmeret til generalforsamlingen.   
 

4 Seminar - status  
(hvem gør hvad) 

Der har været rigtig god tilmelding med 123 
tilmeldte kursister. 
Annie har købt chokolade til indlægsholdere og HBC 
laver kort. Bestyrelsen sørger for at få delt chokola-
den ud under arrangementet.  
 
 



 

5 Generalforsamling - status 
(hvem gør hvad) 

Martin Tilsted Petersen har sagt ja til at være 
dirigent. 
KN sørger for opdateret medlemsliste.  
JJ og KN sidder ved indgangen og kontrollerer 
medlemskab og uddeler stemmesedler. 
 
Bestyrelsen kommer med et ændringsforslag til § 3 
om medlemsskab.  
Bestyrelsen ønsker at præcisere, hvem der kan 
være aktivt medlem at foreningen, da bestyrelsen 
har været udfordret omkring medlemskabet i det 
forløbne år. Med ændringsforslaget ønsker besty-
relsen at skabe klarhed omkring medlemskabet 
særligt i forhold til sponsorerne.  
 
Ændringsforslaget lyder som følgende: 
 
Nuværende § 3: Som aktivt medlem kan optages 
alle, som har tilknytning til pleje af boldbaner og 
lignende græsarealer. 
Som passivt medlem kan optages personer, 
foreninger og selskaber med interesse for 
groundsmanfaget 
 
ønskes ændret til følgende: 
 
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 groundsmandfaget. 
 
SR fremlægger ændringsforslaget til generalforsam-
lingen. 
 
 

6 Evt. (herunder næste møde) Dato for næste møde fastlægges efter den nye 
bestyrelse har konstitueret sig.  
 

 

 
 
 


