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Referat fra bestyrelsesmøde 
Onsdag den 25. november 2015 kl. 09.30 i Kværndrup v/Asbjørn Nyholt 

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

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 (4. september 2015) 
 

Referat godkendt uden bemærkninger. 

2 Økonomi – status 

 Afslutning af regnskab 
 

JJ gennemgik regnskabet. JJ oplyste at regnskaber er 
sendt til revisor for godkendelse.  
 

3 Medlemmer - status 
 

Der er 137 medlemmer p.t. Der er kommet 6 nye 
medlemmer inden for de sidste 2 måneder. 
 
Der er afholdt ERFA-møde i Gladsaxe, med 37 
tilmeldte. Næste ERFA møde i region Sjælland bliver 
til april 2016 i Næstved. 
 

4 Eventuelt fremtidigt samarbejde omkring 

DGA DEMO-dage (næste gang i 2016)  
 

HBJ havde kontaktet DGA og foreningen er positive 
over for et samarbejde omkring DEMO-dage. THJ, 
HBJ og KN tager til møde i uge 3 med Vibeke Jensen 
og Karsten Bjergø fra greenkeeperforening for et 
eventuelt samarbejde omkring udstillingen.  
 

5 Eventuelt fremtidigt samarbejde med 

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening 
 

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening havde 
henvendt sig til GAD for et evt. samarbejde. HBC, 
ANy, THJ havde afholdt et møde med Otto Skak og 
Niels Bækgård fra foreningen.  
 
Bestyrelsen besluttede, at invitere Danske 
Sportsfaciliteters Brancheforening til at komme med 
et indlæg til generalforsamlingen i uge 2 om, 
hvordan de ser et fremtidig samarbejde mellem de 
to foreninger.  
 

6 Generalforsamling: 

 Indkaldelse 

 Årsberetning 

 Budgetforslag - kontingent 

 

Generalforsamling 
HBC gennemgik indkaldelsen. Indkaldelsen udsendes 
primo december i nyhedsbrev.  
HBC havde lavet udkast til årsberetning. 
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Budgetforslag 
JJ fremlagde budgettet. Der var enkelte 
kommentarer til budgettet. Budgetforslaget 
udsendes sammen med indkaldelsen til 
generalforsamling i kommende nyhedsbrev.  
 
Forhøjelse af kontingent 
Bestyrelsen kommer med et forslag til 
generalforsamlingen om at forhøje 
medlemskontingentet til 300 kr./årligt.  Hvis 
forslaget vedtages på generalforsamlingen vil 
kontingentforhøjelsen være gældende for 2017.  
 

7 Jacobsen Groundsman of the Year 2015 

 

Bestyrelsen har modtaget indstillinger til prisen. 
Vinderen vil blive bekendtgjort under festmiddagen 
ved uge 2.  
 

8 Seminar uge 2 - status 

 

Kurset er udbudt på www.efteruddannelse.dk. Der 
har været stor interesse for kurset, som p.t. er 
næsten fuldt besat.  
ANy gennemgik det færdige program.  
 

9 Evt. - herunder næste møde (11. januar 2016)  
 

Nyhedsbrev 
Nyhedsbrev udsendes primo december og skal 
indeholde følgende: 

 Indkaldelse til generalforsamling 

 Regnskab og budget 

 Påmindelse om kontingentbetaling 

 Påmindelse om at deltage i uge 2, hvis der er 

ledige pladser 

 Evt. noget sæsonrelateret græspleje 

Nyt Kursus 
ANy oplyste, at der vil blive afholdt et kursus på 
skovskolen d. 2. marts 2016 om anlæg af 
naturgræsbaner og nye normer for anlægsarbejde, 
NOVA 2015.  
 
Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 11. januar kl. 
9.00 på Rønnes Hotel. 
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