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Referat fra bestyrelsesmøde 
Onsdag den 24. august 2016 kl. 09.30 i Kværndrup v/Asbjørn Nyholt 

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

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 (25. maj 2016) 
 

Referat godkendt uden bemærkninger. 

2 Økonomi – status 
Budgetforslag og ønsker (årshjul) 

 

JJ var ikke tilstede.  
 
Budgetønsker 
Hjemmesiden har nu adskillige år på bagen og 
bestyrelsen ønsker at udvikle den.   
 

3 Medlemmer - status 
 

Der er p.t. 152 medlemmer. 
For at hverve nye medlemmer skal vi alle være 
opmærksomme på at være ambassadører for 
foreningen.  
 

4 Sponsorer - status 

 

Bionutria og FSH Machines er nu nye sponsorer.  

5 Seminar uge 2 - status 

 

Programmet er tæt på at være færdig. Kurset 
udbydes, så hurtigt som muligt. Forventningen er 
medio september.  
 

6 DGA/GAD Demodage, Odense 30. – 31. august - 

status 

 

KN gennemgik programmet for dagene. Alt er nu på 
plads.  
KN sætter DGA/GAD´s stand op mandag, da der ikke 
er tid tirsdag morgen.  
HBC, SR, SB og KN deltager i udstillerfesten. 
Der er gode tilbagemeldinger fra groundsmændene 
at de naturligvis kommer.  
 
Transport af maskiner 
Boye bemærkede, at mandag ikke er en god dag i 
forhold til flytning af maskiner. Det er et dilemma i 
forhold til køre/hvile tider for chauffører, som skal 
køre maskinerne til udstillingen.  
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7 Nyhedsbrev - indhold i næste udgave (uge 36) 

 Jacobsen Groundsman of the Year  

 Årstidens pleje 

 Reklame for fotokonkurrencen  

“Men at work” 

 Arrangementskalender 

 

Nyhedsbrevet skal indeholde 
 Reportage fra DEMO udstillingen 

 Jacobsen Groundsman of the Year 

 Årstidens pleje 

 Reklame for fotokonkurrencen 

 Arrangementskalender 

8 Evt. - herunder næste møde (26. oktober 2016)  
 

Medlemstrøjer 
Medlemstrøjer uddeles primært ved uge 2. Hvis man 
ikke deltager på uge 2 kurset, tilbyder vi, at den kan 
fremsendes. Modtager betaler selv for forsendelsen.  
 
Kuglepenne 
Bestyrelsen indkøber 500 reklame kuglepenne. HBC 
bestiller.  
 
Arrangement i oktober 
Bestyrelsen arbejder på et arrangement med besøg 
hos Re-Match - genanvendelse af kunstgræsbaner- i 
Herning d. 26. oktober 2016. HBC tager kontakt til 
Re-Match. Any kontakter Drift, Herning Kommune. 
 
Næste møde 
Er den 26. oktober 2016 og lægges i umiddelbart 
forlængelse af ovenstående arrangement. Forventet 
tidspunkt kl. 14.00.  
Sted: Oplyses når arrangementet er på plads og så 
hurtigt som muligt.  
 

 
 


