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Referat af bestyrelsesmøde 
Onsdag den 25. februar 2015 kl. 09.30 i Kværndrup v/Asbjørn Nyholt 

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

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 (5. januar 2015) 
 

Ingen kommentarer. Referat godkendt.  
 

2 Økonomi - status  
 

JJ gennemgik hvilke udgifter, der havde været i 
indeværende regnskabsår og status på konti. 
 
En af foreningens revisorer er blevet leverandør og 
kan derfor ikke længere være revisor for foreningen. 
HBC kontakter den anden revisor og finder en 
løsning. 
 

3 Medlemmer – status 
 

Der er p.t. 125 medlemmer. Der kom 7 nye under 
uge 2. 
 

4 Markedsføring (annonce og beklædning) 
 – status 
 

Annonce 
THJ havde lavet forlag til annonce til grønt miljø.  
Bestyrelsen ønsker, at annoncen bliver i samme stil 
som flyeren.  
ANy kontakter Lars Hovmark og beder ham om, at 
komme med et forslag til annonce ud fra THJ oplæg. 
 
Poloshirts 
KN kontakter THJ for at høre, om der er indhentet 
tilbud på poloshirts. 
 

5 Hjemmesiden: 

 Kapacitet (1GB) 

 Fotokonkurrence 

 Indlæg fra f.eks. Sandmosen/Vilvorde  
 

Hjemmeside 
Hjemmesiden er blevet opgraderet med 1GB, da vi 
var ved at løbe tør for plads. Pladsmanglen skyldes 
især, at billeder fylder meget.  
1GB koster 600 kr./året.  
 
Fotokonkurrence 
HJ ser på hjemmesider for inspiration til, hvordan 
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man opstiller en fotokonkurrence. 
 
Præmie i konkurrencen er to billetter til en selvvalgt 
superliga kamp samt tilhørende ”stadionplatte”. 
 
Indlæg fra f.eks. Sandmosen/Vilvorde 
Indlæg til hjemmeside skal ikke sendes direkte til 
webmaster, men skal forbi sekretariatet.  
 

6 ERFA-grupper - opdeling 
 
 

Opstartsmøder 
Bestyrelsen tager initiativ til opstartsmøder for 
ERFA-grupper rundt i landet. 
 
Bestyrelsen vil finde inspiration til form i materiale 
fra KEF. AN fremsender retningslinjer, geografiske 
opdeling og eksempel på dagsorden fra KEF til HBC.  
 
I næste nyhedsbrev (uge 10) vil der være en 
appetizer til opstartsmøderne i maj.  
 
Primo april udsendes egentlig indbydelse pr. e-mail 
til opstartsmøderne. 
Der skal være tilmeldingsfrist til møderne. Der skal 
være referentpligt. Referat udsendes med nyt 
mødested og tid. Der skal være en dagsorden. Der 
skal være en kort beskrivelse af, hvad der vil blive 
vist frem ved næste møde.  
SR laver udkast til dagsorden til opstartsmøderne.  
 
Der arbejdes på opstartsmøder i Valby (SR), Kolding 
(JJ vender tilbage med kontakt), Hobro (HBC). 
Datoer for mødedage kommer fra den ansvarlige. 
 
Opstartsmøder er åbne for alle med interesse. 
 

7 Seminar uge 2 – evaluering 
 

Bredde:  
Stor tilfredshed blandt svarene, vil gerne anbefale til 
andre. Jo mere praksisnært jo bedre. 
 
Elite: 
Meget positive og vil gerne anbefale til andre. 
Glade for gødningslære, dræning og klippeled. 
Bedre baner opbrugt. 
 
Konsulentbidrag 
Bestyrelsen afventer konsulentbidrag fra AMU- 
Nordjylland. 
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Uge 2, 2016 
Efter næste B-møde i maj afholdes møde om uge 2, 
2016. Her indbydes Annie Sønderby, Søren 
Himmelstrup og Christina Hoff til dialog om 
program, ideer til emner, rammer og retningslinjer 
for næste uge 2.  
ANy kontakter AMU-Nordjylland og Christiana Hoff. 
 
Som et nyt tiltag holder bestyrelsen og sponsorerne 
frokost sammen tirsdag under uge 2, 2016.  
 
Sponsor-cafeen flyttes til restauranten, så alle 
sponsorerne står sammen i det samme lokale. 
 
 

8 Årshjul – årets arrangementer: 

 Medlemsarrangement 

 Sponsorarrangement 

 SALTEX 4. – 5. november 2015 
 

Medlemsarrangement 
Medlemsarrangement, som er planlagt til april, 
bliver i år erstattet af ERFA-gruppe opstartsmøde i 
maj. Sponsorerne får tilbud om at deltage. 
 
Sponsorarrangement 
HBC kontakter PL og hører, hvornår det passer 
sponsorerne at lave et sponsorarrangement. 
 
Saltex 4.-5. november2015 
SR samler de sidste ender med en ca. pris og sender 
program til resten af bestyrelsen.  
 

9 Evt. - herunder næste møde (27. maj 2015) 
 

Sponsorer 
Der er kommet henvendelser fra potentielle nye 
sponsorer. HBC kontakter dem og der forventes en 
afklaring til næste B-møde. 
 
Næste nyhedsbrev 
Nyhedsbrevet udsendes uge 10 

 Appetizer om ERFA-gruppe opstartsmøder 

Tid, sted, præsentation af regionerne 

 Appetizer om Saltex. 

 Lidt om pleje 

Næste møde d. 27. maj 2015 kl. 9.30 hos Asbjørn 
Nyholt, Gl. Nyborgvej 61 
 

 

 


