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

 
Mødedeltagere: 
Holger Boesen (HBC), Sten Rasmussen (SR), Jørn Jensen (JJ), Thomas H. Jørgensen (THJ), Anders Nielsen (AN), 
Karin Normann (KN), Asbjørn Nyholt (Any). 
Vibeke Jensen, DGA, deltog i punkt 5, DEMO-dage. 
 
Afbud: Sten Bartelsen (SB), Henrik Jørgensen (HJ), og Boye Thomsen (BT) 
 

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 (11. januar 2016) 
 

Referat godkendt uden bemærkninger. 

2 Økonomi – status 

 

JJ gennemgik regnskabet.  

3 Medlemmer - status 
 

Der er p.t. 149 medlemmer. Der er kommet 12 nye 
medlemmer siden uge 2. 
 

4 Seminar uge 2 

 Opfølgning og plan for næste 

 

Evaluering:  
Der var generelt en stor tilfredshed med kurset. 
De fleste vil anbefale kurset til andre. 
Stor glæde ved netværk og kunstgræs. 
 
Inden påske afholdes første indledende møde om 
uge 2, 2017.  
 

5 Eksternt samarbejde - status 

 SportsFair 2016  

Fredericia 16. - 17. marts 

 DGA/GAD Demodage 

Odense 30. – 31. august  

 

Sportsfair 
JJ, THJ, HBj og KN deltager på skift i dagene.  
GAD har fået en stand på 3*3 meter. 
THJ og KN præsenterer GAD ved et indlæg d. 16. 
marts.  
 
DGA/GAD Demodage 
D. 20. januar holdt de to foreninger møde på Odder 
Golfklub, hvor de blev enige om at indgå et 
samarbejde om at arrangere DEMO-dage. 
 
D. 2. februar deltog THJ i et møde med DGA i Korsør, 
hvor THJ og Vibeke Jensen, DGA, præsenterede 
samarbejdet for DGA´s bestyrelse, regionsledere og 
erhvervsklub. Der blev taget godt imod initiativet.  
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De to foreninger laver fælles invitation med fælles 
logo.  
Forventet åbningstid for dagene bliver: Tirsdag: 10-
18 og Onsdag 10-16.  
 

6 Fotokonkurrence 2016 
 

Fotokonkurrencen kører videre i 2016.  
Temaet for 2016 bliver: Ground”Men at work”. 
 

7 Nyhedsbrev, Indhold i næste udgave (uge 10) 

 

 Reklame for SportsFair 2016 

 Fotokonkurrence 2016 

 Årstidens pleje 

 Groundsman of the Year – indstillinger 

 Gode ideer til uge 2 

 Kommende arrangementer 

 Tur til England med DLF Trifolium 

 Kursus om anlæg 30. maj. 

 ERFA-gruppe - april 

 Indsamling af mobilnr. til SMS-udsendelse  

 DEMO dage 
 

8 Evt. - herunder næste møde (25. maj 2016)  
 

Kursus om anlæg 
ANy oplyste, at kursus om anlæg på KU er flyttet til 
d. 30. maj 2016. 
 
Hjemmeside 
Webmaster har haft store problemer med at få 
materialet fra uge 2 på hjemmesiden. Problemerne 
er nu løst og materialet er på hjemmesiden.  
 
Næste møde er d. 25. maj 2016 kl. 9.30 hos Asbjørn 
Nyholt, Gl. Nyborgvej 61, Kværndrup. 

 
 

 


