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Dagsorden til bestyrelsesmøde 
Onsdag den 25. maj 2016 kl. 09.30 i Kværndrup v/Asbjørn Nyholt 

 
 

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

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 (24. februar 2016) 
 

Referatet godkendt uden bemærkninger 

2 Økonomi – status 

 

JJ var forhindret i at komme, men havde sendt status 
over konti. Der var ingen kommentarer til status.  
 
Sponsorer 
GASA Group og Lyngfeldt stopper som sponsorer. 
HBC tager kontakt til de næste to på ventelisten, 
som er Bionutria og FSH Machines ApS. 
 

3 Medlemmer - status 
 

Der er p.t. 150 medlemmer.  

4 Seminar uge 2 - status 

 

Any gennemgik programmet. Uge 2 ligger fra tirsdag 
d. 10. januar til torsdag d. 12 januar lige over 
middag. Man møder ind til aftensmad mandag kl. 19. 
Der er bestyrelsesmøde mandag d. 9. januar kl. 
20.00. 
 
Der var et ønske om, at der fremover arbejdes på, at 
søndag bliver transportdag til kursus, så opstart af 
kurset er mandag. 
 
Indlæg fra sponsorer om fremtidens græspleje 
KN har udsendt invitation til sponsorer om at 
komme med et visionært indlæg omkring fremtidens 
græspleje. BT gjorde opmærksom på, at han ikke 
havde set invitationen. KN sender invitation ud til 
sponsorer igen. 
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5 Oplæg til samarbejdsaftale med Danske 

Sportsfacilitet er.dk 

 

HBC har fået henvendelse fra Niels Bæksgaard om at 
lave en samarbejdsaftale med Danske Sports-
faciliteter. Ved generalforsamlingen i januar 2016 fik 
bestyrelsen carte blanche til at arbejde videre med 
sagen.  
 
Bestyrelsen har nu besluttet, at den på nuværende 
tidspunkt ikke er i stand til at indgå et samarbejde 
med Danske Sportsfaciliteter, da GAD stadig er en 
forholdsvis lille forening og bestyrelsesmedlemmer-
nes arbejde er frivilligt.   
 
GAD deltager dog gerne i arrangementer, hvor der 
er gode synergier mellem de to foreninger.  
 

6 Arrangementer  

 Medlemmer og sponsorer (årshjul) 

August 2016 

 DGA/GAD Demodage 

Odense 30. – 31. august 

 

Aktiviteter i august 
I år laver foreningen DEMO udstilling i samarbejde 
med DGA. 
 
DGA/GAD Demo-dage 
Det er gået rigtig godt og hurtigt med salget af 
stande. De to foreningers sponsorer bakker rigtig 
godt op om arrangementet. Der er også solgt stande 
til svenske leverandører. KN får lagt en opdateret 
udstillerplan på hjemmesiden, så man kan se, hvem 
der udstiller.  
Indenfor kort tid kommer der information omkring 
festmiddag, som ligger tirsdag aften.  
 

7 Nyhedsbrev - indhold i næste udgave (uge 23) 

 DGA/GAD Demodage 

 Jacobsen Groundsman of the Year  

 Årstidens pleje 

 Arrangementskalender 

 

Næste nyhedsbrev skal indeholde:  

 Nyt om DGA/GAD Demodage 

 Reklame for Jacobsen Groundsman of the 

Year  

 Årstidens pleje 

 Arrangementskalender 

 Reklame for fotokonkurrencen “Men at 

work” 
 

8 Evt. - herunder næste møde (24. august 2016)  
 

HBC have fået et oplæg fra sandmosen på et 
”kompetanceudviklingskursus” d. 8. juni. Det er et 
12-12 kursus, der ligger i forbindelse med Grøn 
fagmesse. Meningen er, at der skal samles et par 
håndfulde groundsmen, som skal være med til at 
komme med indspark til at udvikle uddannelsen for 
groundsmen.  



 

 
Bedre baner – bedre bold 

 

Invitation er ude sent, så det er svært at nå at samle 
folk. HBC spørger Sandmosen om kurset kan flyttes. 
 
Næste møde er d. 24. august kl. 9.30 hos Asbjørn 
Nyholt, Gl. Nyborgvej 61, Kværndrup 
Husk at melde afbud af hensyn til forplejning 

 


