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Referat fra bestyrelsesmøde 
Onsdag den 26. oktober 2016 kl. 15.30, Hammershusvej 7 i Herning 

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

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

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

Referat godkendt uden bemærkninger 

2 Økonomi – afslutning af regnskab 
 

JJ gennemgik økonomien, som så ud som forventet.  
JJ afslutter regnskab og sender det til revisorerne, så 
hurtig som muligt.  
 

3 Medlemmer - status 
 

Der er p.t. 157 medlemmer. Der er en stille og rolig 
fremgang i medlemstallet.  
 

4 Sponsorer – status 

 Ny sponsor for “Groundsman of the Year” 

 

Jacobsens har trukket sig som sponsor til 
Groundsman of the Year. Wiedenmann overtager 
sponsoratet. Prisen kommer til at hedde: 
Wiedenmann New Groundsman of the Year-
Denmark 
 
THJ kommer med oplæg til principper for rejsen og 
ser på, hvad rejseforsikringer koster.  
 
Wiedenmanns logo lægges på hjemmesiden. 
 

5 Nyhedsbrev - indhold i næste udgave (uge 45) 

 ”Groundsman of the Year” – ny sponsor 

 Årstidens pleje 

 Reklame for fotokonkurrencen  

“Men at Work” 

 Arrangementskalender 

 Andet? 

 

Nyhedsbrevet skal også indholde: 
 

 Info om kontingentopkrævning 

 Reklame for uge 2 seminar 

 Billedreportage fra besøget i Herning 

6 Indkaldelse til Generalforsamling  

Tirsdag den 10. januar 2017 kl. 17.00 

 Bestyrelsens årsberetning 

 Ændringsforslag til vedtægterne 

 

Sidste frist for indkaldelse er d. 20. december. 
Indkaldelse udsendes på mail og sættes på 
hjemmesiden som foregående år.  
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Bestyrelsen kommer med ændringsforslag til 
vedtægterne § 1, 5 og 6 
 
Følgende er på valg: 
Bestyrelsesmedlemmer: Thomas Højgaard 
Jørgensen, Sten Bartelsen og Holger Boesen 
Bestyrelsessuppleant: Anders Nielsen 
Revisorer: Carsten Clemmesen og Paul Frandsen 
 
Budgetforslag 
JJ sender budgetforslag til bestyrelsen. 
 

7 Nominering af ”Groundsman of the Year” 

For lukkede døre! 

 

Bestyrelsen har modtaget flere nomineringer. Der er 
frist d. 31. oktober, hvorefter bestyrelsen udpeger 
årets groundsman.  
 

8 Evt. - herunder næste møde (9. januar 2017)  
 

Evaluering af DEMO udstillingen 
 Tidspunkt: Er tidspunktet det rigtige? Der var 

meget vækst i græsset, så det var svært at få 

folk hjemme fra.  

 Der var mange udstillinger på samme 

tidspunkt, det kan have betydning for 

fremmødet.   

 Underholdning og power event skal 

udelades. Det trak ikke mennesker.  

 Samarbejdet var godt og styrker forholdet 

mellem de to foreninger. 

 Bestyrelsen vil gerne deltage i et samarbejde 

igen.  

Hjemmeside 
HBC kontakter webmaster for at høre om 
muligheder for at udvikle hjemmesiden. 
Der afsættes midler i budgettet til hjemmesiden.  
 
Der laves en liste over hvem, der har fået prisen 
Groundsman of the Year på hjemmesiden.  
 
Næste møde afholdes på Rønnes Hotel, Kystvejen 
29 Slettestrand, 9690 Fjerritslev,  
mandag d. 9. januar kl. 19.00.   
 

 
 
 


