
 

Mødereferat af bestyrelsesmøde 
28. maj 2014 kl. 9.30 

Hos Asbjørn Nyholt, Gl. Nyborgvej 61, Kværndrup 
 
Mødedeltagere: 
Formand Holger Boesen (HBC) 
Jørn Jensen (JJ) 
Sten Rasmussen (SR) 
Sten Bartelsen (SB) 
Henrik Jørgensen (HJ) 
Asbjørn Nyholt (ANy) 
Karin Normann (KN) - referent 
 
Afbud: Thomas Jørgensen (TJ), Anders Nielsen (AN), Per Lindholm (PL) 
 
Nr. Emne Bemærkninger/Referat 
1   Godkendelse af referat fra sidste 

møde 
 

Der var to bemærkninger til referatet: 
 
Vedr. punkt 3:  
Der stod: Ingen særlige tiltag i forhold til Grøn 
Fagmesse. HBC bemærkede, at GAD havde købt 
stand til Grøn Fagmesse.  
 
Vedr. punkt 4.  
Der stod: Uge 2 kurset forbeholdes foreningens 
medlemmer. ANy bemærkede, at kurset er for 
alle såvel medlemmer som ikke medlemmer.  
 

2 Økonomi – status 
 

JJ gennemgik økonomien. Der var ingen 
bemærkninger.  
 
 

3 Medlemmer – status.  
Hvordan får vi flere – Flyer? 
 

Der er p.t. 95 medlemmer af foreningen. 
Der er kommet 3 nye siden sidste B- møde og 
en er gået ud.  
 
HBC kontakter TJ for at høre status på arbejdet 
med flyeren.  
 

4 Uddannelsesudvalgets input og 
tiltag til både groundsman 
uddannelsen og til 
efteruddannelse 
 

Bestyrelsen havde modtaget flere breve og 
henvendelser fra medlemmer, som ikke var 
tilfredse med uddannelsen. HBC sidder i det 
lokale uddannelsesudvalg, Sandmosen og han 
vil tage det op ved næste møde.   



 

 
5 Møde/samarbejde med DBU 

(herunder sportsgræskomiteen) 
 

SR og HBC havde været til møde hos DBU med 
formand Jesper Møller og formand fra 
sportsgræskomiteen Bjarne Christensen, DBU 
Fyn. Mødet var meget positiv.  
 

6 Sponsorer – status samt næste 
sponsorarrangement 
 

Der er p.t. 15 sponsorer og flere er lige på 
trapperne.  
 
Vedr. Sponsorrangementer: 
Da der er mange tilbud ændrer bestyrelsen 
sponsorarrangementer til markvandringer, som 
arrangeres i samarbejde med sponsorerne. Ved 
en markvandring besøges et anlæg. Det er det 
enkelte anlæg, som er i fokus. 
 
Markvandring i oktober 
Der arrangeres markvandring i Fredericia d. 22. 
oktober hos JJ. JJ og SB er tovholder på arrange-
mentet. Arrangementet er gratis for medlem-
mer. Der opkræves et mindre gebyr for ikke 
medlemmer.  
Arrangementet annonceres i nyhedsbrev først i 
juni måned. 
 
 

7 SALTEX 2. - 4. september 2014 – 
Status? 
 

HBC kontakter PL vedr. tur til Saltex. E. Marker 
har tilbudt at være arrangør af turen.  
Reklame for turen lægges ud på foreningens 
hjemmeside.  
 

8 Årshjul maj: 
-Udvikling af eksterne samarbejder 
-Udvikling af regionale aktiviteter 
-Grundlag for uge 2 (Annie Sønd.) 

Udvikling af eksterne samarbejder: 
Emnet blev diskuteret under punkt 5 og 6.
  
Udvikling af regionale aktiviteter: 
Bestyrelsen vil forsøge at få dannet regionale 
netværksgrupper i forbindelse med uge 2. 
 
Grundlag for uge 2: 
Forslag til emner og indhold blev diskuteret.  
 

9 Evt. (herunder næste møde) Jacobsen New Groundsman of the Year 
En opfordring til indstilling af kandidater bliver 
sendt ud i næste nyhedsbrev. 
 



 

Lars Olsen, Lyngby Stadion (Jacobsen New 
Groundsman of the Year 2013) og SR fra 
bestyrelsen havde været i England. Turen 
havde været en meget stor oplevelse. 
 
Bestyrelsen vil forsøge at invitere Grounds 
Manager Darren Baldwin (White Hart Lane), til 
at overrækkelsen prisen 2014 i forbindelse 
med uge 2 kurset.  
 
Nyhedsbrev 
Næste nyhedsbrev udsendes først i juni måned. 
Brevet skal indeholde følgende punkter: 
 

 Præsentation af nye sponsorer 
 Turen til Saltex 
 En opfordring til indstilling af 

kandidater til Groundsman of the Year.  
 Markvandring til oktober i Fredericia. 

 
Bestyrelsesmødet planlagt til d. 29. oktober 
holdes samme dag som markvandringen for at 
bestyrelsen ikke skal køre to gange.   
 
Grøn Fagmesse 
Holger er blevet inviteret til at holde 
åbningstale ved Grøn Fagmesse. 
 
Dato for næste møde 
Næste møde er d. 27. august 2014 kl. 9.30 
hos Asbjørn Nyholt. 

 


