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Referat fra bestyrelsesmøde 
Onsdag den 27. maj 2015 kl. 09.30 i Kværndrup v/Asbjørn Nyholt 

 
Mødedeltagere: 
Holger Boesen (HBC), Sten Rasmussen (SR), Jørn Jensen (JJ), Sten Bartelsen (SB), 
Henrik Jørgensen (HJ), Per Lindholm (PL), Karin Normann (KN) – referent, Asbjørn Nyholt (Any). Annie 
Sønderby (AS) og Christina Hoff (CH) deltog under punkt 8. 
 
Afbud: Thomas H. Jørgensen (THJ), Anders Nielsen (AN) og Søren Himmelstrup (SH) 
 

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 (25. februar 2015) 
 

Bemærkning til referat: I henhold til vedtægterne 
fortsætter Henri Poulsen som revisor indtil næste 
generalforsamling.  
Referat godkendt uden flere bemærkninger. 
 

2 Økonomi - status 
 

JJ gennemgik regnskab og konti.  
 
 

3 Medlemmer - status 
 

Der er 131 medlemmer. 
Der sendes rykker ud til medlemmer, som mangler 
at indbetale kontingent 2015. 
 

4 Sponsorer - status 
 

HBC har fået flere henvendelser fra sponsorer. 
HBC laver oversigt over, hvilke sponsorer foreningen 
mangler og koordinerer med SR. 
 

5 Markedsføring: 

 Annonce i Grønt Miljø 

 Beklædning  
 

Annonce i Grønt Miljø 
GAD har haft en annonce i bladet Grønt Miljø. Der 
kommer yderligere en annonce for foreningen i blad 
nr. 5, 7 og 9, 2015 
 
Beklædning 
THJ har indhentet priser på caps og polotrøjer. 
Der kommer logo på brystet af trøjerne.  
Polotrøjer uddeles til medlemmer til 
generalforsamling 2016. 
 
THJ medbringer en trøje til næste B-møde for at 
bestyrelsen kan se kvaliteten. Der bestilles 100 stk. 
trøjer i gense størrelser.  
 

6 Hjemmesiden:  
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 Fotokonkurrence 
 

Fotokonkurrence 
HJ gennemgik forslag til fotokonkurrence: Temaet 
bliver: Aktiviteter og indslag fra boldbanen.  
HJ opstiller retningslinjer for konkurrencen og 
sender det rundt til bestyrelsen. Reglerne sendes 
med ud i kommende nyhedsbrev sammen med 
introduktion til konkurrencen.  
 
Fotos sendes til sekretariatet.  
 
De 5 bedste fotos bliver nomineret af bestyrelsen. 
De nominerede billeder sættes til afstemning på 
generalforsamling under uge 2.  
 
Vinderen bekendtgøres til festmiddagen i uge 2. 
  

7 Arrangementer: 

 Medlemsarrangement (ERFA) 

 Sponsorarrangement 

 SALTEX 3. – 5. november 2015 
 

Medlemsarrangementer (ERFA-møder) 
Bestyrelsen havde indkaldt til 3 ERFA-møder i Hobro, 
Slagelse og Kolding.  
 
Hobro blev aflyst på grund af for få deltagere. Mødet 
forsøges afholdt senere på året.  
 
Slagelse blev afholdt d. 21. maj og var en succes med 
22 deltagere, såvel medlemmer og sponsorer. Der er 
udpeget nyt sted i Gladsaxe. Referatet fra mødet 
lægges på hjemmesiden.  
 
Mødet i Kolding afholdes som planlagt. 
 
Webmaster opretter sted på hjemmesiden med 
informationer om ERFA- grupper, mødedatoer, 
referater fra møder mm.  
 
Sponsorarrangement 
Der arrangeres sponsorarrangement d. 4. september 
2015 i forbindelse med landskampen. JJ og THJ er 
tovholdere på arrangementet.  Invitation foreligger 
klar d. 15. juni. 
 
SALTEX 
SR har lavet program i samarbejde med 
Svenningsens. Turen kommer til at koste 4.900, kr.  
Programmet lægges på hjemmesiden og invitation 
med program kommer med nyhedsbrevet ud. Frist 
for tilmelding bliver 1. juli.  
SR køber flybilletter fra København. 
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HBC køber flybilletter fra Billund. 
Der skal være minimum 25 personer, som deltager, 
for at turen afholdes. 
 

 Frokost kl. 12.00  

8 Seminar uge 2: 

  Grundlag 

 

Forslag til emner og program blev diskuteret på 
mødet.  
 
Aftalen blev, at program skal sendes ud i god tid ca. 
1. oktober. 
 

9 Evt. - herunder næste møde (26. august 2015) 
” Have & Landskab” i Slagelse 26.-28./8-2015  
 

Omtale i Norsk blad 
GAD var blevet omtalt i det norske blad Græsforum. 
Det var Agnar Kvalbein, Bioforsk, Norge, som havde 
bragt indslaget om GAD. 
 
Deltagelse i referencegruppe 
HBC havde deltaget i referencegruppe på AMU- 
Nordjylland. 
 
Nyhedsbrev 
Brevet udsendes i uge 23 og skal indeholde: 

 Fotokonkurrence med regler 

 Invitation og program til Saltex. 

Tilmeldingsfrist 1. juli.  

 Lidt om græspleje 

 
Brev udsendes til sponsorer 

 Reklame for sponsorarrangement 

 Husk at bruge sponsor repræsentant  

 Husk at bruge nettet og login. Der kan du 

hente oplysninger om medlemmer. 

 Mulighed for at sende flyer med kataloger 

ud. 

Næste møde flyttes til fredag d. 4. september kl. 
11.00. Valby Idrætspark, Julius Andersens Vej 1,  
 

 
 
 


