
 

Mødereferat af bestyrelsesmøde 
26. februar 2013 kl. 9.30 

hos Asbjørn Nyholt, Gl. Nyborgvej 61, Kværndrup 
 
 
Til stede: 
Formand Holger Boesen (HBC) 
Jørn Jensen (JJ) 
Thomas Jørgensen (TJ) 
Sten Rasmussen (SR) 
Sten Bartelsen (SB) 
Anders Nielsen (AN) 
Henrik Jørgensen (HJ) 
Per Lindholm (PL) 
Asbjørn Nyholt (ANy) 
Jack Jensen (webmaster) ankom senere for at undervise i brug af hjemmeside og deltog under 
punkt 6-8. 
Karin Normann (KN) - referent 
 
Afbud: Ingen afbud 

 
Nr. Emne Bemærkninger/Referat 
1   Godkendelse af ref. fra sidste 

møde 
 

Referat godkendt uden bemærkninger. 
 

2 Økonomi – status, herunder 
kontingent 2015 
 

JJ gennemgik budget 2014 og status på hvor mange 
penge, der var blevet brugt indtil nu. Der var ingen 
bemærkninger til økonomien. 
 
Kontingent blev diskuteret og der var enighed om, 
at det forbliver uændret på 250 kr./år for 2015.  
 

3 Medlemmer – status, herunder 
aktiviteter 
 

Status medlemmer 
Der er p.t. 93 medlemmer af foreningen.  
Siden uge 2 er tilgangen af nye medlemmer gået i 
stå. 
Bestyrelsen vil arbejde på at blive mere synlig.  Der 
udarbejdes derfor en flyer, som kan bruges til 
uddeling ved diverse arrangementer.  
Flyeren skal kort beskrive, hvem foreningen er og 
der skal være reklame for medlems-/sponsor-
arrangementer i april og oktober samt tur til Saltex 
i England primo september, hvis der er opbakning 
til turen blandt sponsorerne.  



 

Aktiviteter 
Der bliver arrangeret medlems-/sponsor-
arrrangement i april i Slagelse og Herning et par 
dage efter hinanden i samme uge.  Tovholder SB, 
som gør brug af PL i forhold til sponsorerne. 
 
Der arrangeres medlem-/sponsorarrangement i 
oktober for hele landet for at styrke relationer over 
bæltet. Afholdes i Fredericia. Tovholder SB. 
 
PL undersøger interessen for at lave en tur til Saltex 
i England hos sponsorerne. Kan sponsorerne 
bidrage med kontakter til interessante besøg? Max 
antal deltagere bliver en busfuld ca. 50 personer. 
Pris skal være alt inkl. og må ikke overstige 5000 kr.  
Hvis sponsorerne udviser interesse for turen 
udsendes indbydelse i april.   
 
Grøn fagmesse: Ingen særlige tiltag i forhold til 
dette arrangement.  
 
 

4 Seminar – opfølgning 
 

ANy gennemgik evalueringsskemaerne, som blev 
runddelt på uge 2 kurset.  
 
Stort set alle deltagere ville anbefale kurset til en 
kollega. Kursuslængde 2 til 3 dage fint. Der blev 
givet meget ros til kurset sidste dag, hvor der var 
demonstration af maskiner på Blokhus Golf. Mange 
deltagere var meget glade for netværksdelen. 
 
Der var kritik af lokalet, som er for småt og lavloftet. 
De bagerste deltagere kunne ikke se præsentatio-
nerne. Programmet var for ”rundt”. Der ønskes 
mere faglige ”hardcore” emner til næste år. 
Arbejdsgrupperne var for store.  
 
Bestyrelsen diskuterede kurset og blev enige om 
følgende:  
Kurset skal vare 3 dage og der kan være max. 120 
deltagere. Kurset forbeholdes foreningens 
medlemmer.  
 
Indbydelsen til uge 2, 2015 skal udsendes tidligere 
på året og senest d. 1. december, da udsendelsen 



 

var meget presset i år hen over jul og nytår. 
 

5 Sponsoraftale, herunder antal 
sponsorer, branche, 
udstillinger /demo dage 
 

Der er flere, som står på spring til at være sponsor.  
Eksklusivaftalen for sponsorer på 2 år er slut nu og 
der kan derfor åbnes op for nye sponsorater.  
 
Bestyrelsen diskuterede, hvad der har værdi for 
foreningen medlemmer. Bestyrelsen besluttede, at 
sponsoraterne skal bestå af en bred alsidig vifte af 
sponsorer.  
 
Inden for følgende grupperinger blev det besluttet, 
at der skal være følgende antal sponsorer:  
 
Maskiner, salg og udlejning: 6 
Frø: 2 
Gødning: 3 
Sand/jord: 2 
Entreprenører: 2 
Maling og mål: 3 
Kunstgræs: 2 
Uddannelse: 2 
 
I alt 22 sponsorer 
Sponsoratet sættes til 10.000 kr./år. 
 
HBC og PL tager kontakt til de nye potentielle 
sponsorer. 
 
 

6 Kriterier for ”Groundsman of 
the Year” 
 

Kriterier for udvælgelse: 
1. Man skal være medlem af foreningen. Det er 

ikke et krav, at man er uddannet. 
2. Man må ikke være i restance. 
3. Man har gjort noget særligt for 

foreningen/branchen. 
 
De indstillede nomineres og bestyrelsen udpeger 
vinderen. Nomineringen skal være foretaget inden 
1. november.  
 

7  Årshjul (udkast vedhæftet) 
 

Formanden gennemgik årshjulet. 
B- møder afholdes den sidste onsdag i måneden.  
Datoer for B- møder 2014 bliver derfor: 
28. maj, 27. august og 29. oktober 



 

 
Opdateret årshjul lægges ind på hjemmeside. 
 
 

8 Evt. (herunder næste møde) 
 

Foreningen har fået ny hjemmeside og webmaster 
er Jack Jensen, Gentofte Sportspark. Til orientering 
deltager Jack Jensen i relevante møder med henblik 
på opdatering af hjemmesiden.  
  
Nyhedsbrev: 
Nyhedsbrev udsendes medio marts, når tidspunkter 
for medlems-/sponsorarrangementer er på plads.  
 
Nyhedsbrevet skal indeholde: 
Notits om den nye hjemmeside og hvordan login 
virker. Hvert medlem vil få tilsendt sit eget 
personlige login. 
 
Information om medlems-/sponsorarrangementer.  
 
Første påmindelse om at indstille personer til 
”Groundsman of the Year”. 
 
 
Næste møde er planlagt til den 28. maj 2014 hos 
Asbjørn Nyholt, Gl. Nyborgvej 61, Kværndrup.   
 
Bestyrelsen forbeholder sig dog ret til at flytte 
mødet, så det kan lægges i forbindelse med et 
bestyrelses-/sponsorarrangement (ultimo 
maj/juni). Hvis der kommer ændringer i forhold 
til tid og sted offentliggøres det på foreningens 
hjemmeside.  
 

 


