
 

Mødereferat af bestyrelsesmøde 
Den 22. oktober 2014 kl. 13.00 

på Monjasa Park, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia  
 
Mødedeltagere: 
Formand Holger Boesen (HBC) 
Jørn Jensen (JJ) 
Thomas Jørgensen (TJ), 
Sten Bartelsen (SB) 
Henrik Jørgensen (HJ) 
Karin Normann (KN) - referent 
 
Afbud: Sten Rasmussen (SR), Per Lindholm (PL), Anders Nielsen (AN) og Asbjørn Nyholt 
(ANy). 
 
Nr. Emne Bemærkninger/Referat 
1   Godkendelse af referat fra sidste møde 

 
Referat godkendt uden bemærkninger 
 

2 Økonomi – status samt budgetforslag 
2015 
 
 

JJ gennemgik regnskab. Der var intet at 
bemærke.  
Der blev udarbejdet budget for 2015.  
 
KN informerer Pia Fjeldsted i Jutlandia 
Bank om, at faktura for kontingent 2015 
skal udsendes medio november måned.  
 

3 Medlemmer – status.  
 

Der er p.t. 98 medlemmer. Der er kommet 
en til siden sidste B-møde. 
 

4 Markvandring på Monjasa Park - 
opfølgning 
 

Der var tilfredshed med dagens mark-
vandring, hvor der var ca. 45 deltagere. 
Tidspunktet på året er godt, da medlem-
merne har mulighed for at komme hjem-
me fra. 
 
Det fungerede fint med Anders Eg fra 
Arbejdstilsynet. Det var relevant og 
interessant viden.  
 
Der skal være bedre mulighed for at 
sponsorerne kan komme i dialog med 
deltagerne. Næste gang laves derfor mini- 
sponsorcafé, hvor sponsorerne ved små 
borde kan gøre sig mere synlige. 



 

 
Arrangementet afsluttes med sandwich. 
 

5 Markedsføring: 
 Flyer 
 Beklædning – skjorter/kasketter 
 Annoncering 

 

Flyer  
Flyeren var blevet færdig til dagens arran-
gement. Der var stor tilfredshed med 
indhold og layout. 
 
Beklædning 
TJ bestiller 150 stk. caps i sandfarve og 
med trykt logo.  
 
TJ får pris på skjorter. Én kortærmet 
sandfarvet og én lyseblå langærmet til 
hvert bestyrelsesmedlem samt sekreta-
riat. Der broderes logo på skjorterne. 
 
Annoncering 
Det blev besluttet, at der skal annonceres i 
Grønt miljø. Der laves en 1 årig aftale, 
hvor der annonceres 5 gange med en ¼ 
annonce. HBC tager kontakt til bladet. 
 
TJ laver udkast til annonce.  
 
Reklamekuglepen 
HBC undersøger pris på reklamekuglepen.  
 

6 Sponsorer – status, herunder 
præsentation på hjemmeside/prospekt 
 

Der er p.t. 18 sponsorer.  
 
På www.groundsman.dk henviser for-
eningen til sponsorernes hjemmesider 
med firmabeskrivelser via links.  
 
I nyhedsbrev udsendes meddelelse om, at 
medlemmerne kan søge informationer om 
sponsorer via ovennævnte links.  
 

7 Groundsman Svendeprøven 
 Censorvirke 
 Sølv-og Bronzemedaljer 

 

Censorvirke 
Der er blevet udpeget to repræsentanter 
for 3F og 2 arbejdsgiverrepræsentanter i 
bestyrelsen. Til svendeprøver deltager 
altid en repræsentant fra hver gruppe.  
 
 



 

Sølv- og Bronzemedaljer 
Der er nu indført sølv- og bronzemedaljer 
i forbindelse med svendeprøven på 
groundsmanuddannelsen. 
 

8 Årsberetning 2014 
 

HBC havde skrevet årsberetning. Beret-
ningen blev gennemlæst og godkendt.  
Årsberetning udsendes til medlemmerne 
sammen med indkaldelse til generalfor-
samlingen. 
 

9 Seminar uge 2/2015 – status 
 

KN gennemgik råskitsen for programmet. 
Der manglede enkelte aftaler med fore-
dragsholdere, som skal være i hus inden 1. 
november.  
 

10 Indkaldelse til generalforsamling 
(onsdag d. 7. januar 2015 kl. 16.30) 
 

HBC havde lavet udkast til indkaldelse.  
Indkaldelsen sendes ud når regnskab og 
budget foreligger godkendt fra revisorer. 
 

11 Groundsman of the Year – nominering 
 

Der var kommet endnu en nominering. 
Det samlede antal nomineringer er 3.  
 

12 Evt. Herunder næste møde  
 

Tur til Saltex november 2015 
Bestyrelsen tager stilling til, om der skal 
arrangeres en tur til udstillingen i Saltex 
2015 ved bestyrelsesmøde først i 2015. 
Prodana vil gerne stå for et program.  
 
Nyhedsbrev 
Næste nyhedsbrev udsendes når program 
for uge 2 foreligger. Nyhedsbrevet skal 
indeholde følgende: 
 

 Indbydelse til uge 2 
 Kort om Markvandring Monjasa 

Park 
 Kort om Tysklandstur  
 Henvisning til sponsorernes 

hjemmesider med firmapræ-
sentationer. 

 
Næste møde er mandag d. 5. januar 
2015 kl. 19.00 på Rønnes Hotel.   

 


