
 

 
Referat af bestyrelsesmøde 

28.02.2012 kl. 10.00-13.00 
Odense Idrætshal 

Mødedeltagere: 
Formand Holger Boesen (HBC) 
Anders Bak (AB) 
Jørn Jensen (JJ) 
Thomas Jørgensen (TJ) 
Ivan Mortensen (IM) 
Asbjørn Nyholt (AN )    kl. 10:15 
Knud H. Rasmussen (KR), Garta   kl. 11:30 
 
 

Referent: Thomas Jørgensen 

Nr. Emne Bemærkninger/referat 

 

1 

 
Godkendelse af referat 
fra sidste møde. 
 

 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2 

 
Sekretær – Thomas. 
 

 

TJ afslog fremadrettet at være sekretær. Sekretærfunktion 

overvejes, kan evt. blive manglende suppleant. 

 

 

3 

 
Brevpapir & logo – 
Status. 
(KR deltog under dette punkt) 

 
TJ havde medbragt forslag til logo, brevpapir og andet navn 
(Groundsman association Denmark – GAD) fra Garta. Disse blev 
diskuteret og der blev udvalgt nogle forslag til ændringer hos Garta. 
KR fremsender nye forslag ultimo uge 9. Beslutning om logo og 
brevpapir tages hurtigt, evt. via mail korrespondance weekenden 
over. Flere ting afventer logo etc. 
 
Garta blev spurgt om de havde mulighed for at forestå webmaster 
arbejdet på hjemmesiden, dette havde Garta ikke mulighed for. 
HBC undersøger muligheder for anden webmaster. 
 

 

4 

 
Hjemmeside - Status. 
 

 
Domænet www.groundsman.dk er overgivet til foreningen jf. aftale 
med Lyngfeldt A/S (HBC har aftalen). JJ havde muligvis en 
mulighed og melder tilbage. 
 

 

 

5 

 
Kasser – Status vedr. 
Sparekassen Hobro. 

 
Der er indgået foreningsaftale med Sparekassen Hobro. Der er i 
den 

http://www.groundsman.dk/


 

 forbindelse oprettet konto i Sparekassen Hobro og oprettet CVR.nr. 
hos SKAT. 
 
 
Fuldmagt til konto mv. blev underskrevet af 4 medlemmer d.d. og af 

manglende medlem ultimo uge 9, den underskrevet aftale 

returneres til AK. 

 

 

6 

 
Sponsorer – diplomer og 
betaling. 
 

 
HBC udsender skrivelse til foreningens sponsorer med orientering 
om bestyrelsens arbejde. 
 
Diplomer etc. færdiggøres når endeligt logo ligger klar. 
 
Der indkaldes senest primo juni til sponsormøde. Orientering til 
sponsorer om status og med henblik på fjernelse af eksklusiv, 
gerne i forbindelse med en fodboldkamp med overnatning. TJ 
kigger muligheder i Gladsaxe, andre forslag velkomne. 
 

 

7 

 
Medlemmer – 
Indmeldelsesblanket. 
 

 
Indmeldelsesblanket er næsten klar, afventer logo, AB er tovholder. 
 

 

8 

 
Samarbejdspartnere: 
- Asbjørn Nyholt. 
- DBU. 
- DGA. 
(AN deltog under dette punkt) 

 
Det blev diskuteret hvilke samarbejdspartnere til kommende 
artikler/indlæg i ”nyhedsbrev” der kunne være interessante, bla. AN 
som deltog i mødet og Flemming Andreasen (underviser/forfatter). 
 
Der blev snakket med AN om muligt fremtidigt samarbejde mellem 
AN og foreningen i forbindelse med udsendelse af ”nyhedsbrev” og 
samarbejde med ERFA-gruppen for Superliga/1. division blev 
diskuteret. Kommende arrangementer/møder i ERFA-gruppen 
kunne afvikles i foreningens navn i samarbejde med AN. Dette skal 
op i ERFA-gruppen til diskussion på mødet i juni. AN ikke 
afvisende. AN er interesseret i at deltage i et evt. kommende 
uddannelsesudvalg. AN kommer med forslag til ”nyhedsbrevet”. 
Det fremsendes til HBC.  
 
DBU kontaktes snarest omkring fremtidigt samarbejde. JJ afventer 
besked med kontaktinfo i DBU. 
 
HBC har ikke hørt fra DGA vedr. vores skrivelse til dem. 

 

9 

 
Eventuelt. 
 

 
Udstillingen i juni på Sandmosen blev nævnt, tages op på næste 
møde. 
 
Poloshirts- og eller skjorter med foreningens logo laves snarest. 
Vigtigt med ”kendetegn”. 
 



 

Første ”nyhedsbrev” skal udsende senest maj 2012.  
 
Rejsegodtgørelse blev diskuteret blandt bestyrelsen. Tages op 
senere. 
 
Næste møde afholdes d. 28. marts 2012 kl. 11:00 i Gladsaxe. 
Dagsorden udsendes, forslag til denne sendes til HBC. 
 

 
 


