
 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde 
05.06.2012 kl. 10.00-13.00 

Monjasa-park,  
 
 

Mødedeltagere: 
Formand Holger Boesen (HBC)  Kim Jønsson (KJ) – Deltog under pkt. 4. 
Anders Bak (AB) 
Jørn Jensen (JJ) 
Thomas Jørgensen (TJ) 
Sten Rasmussen (SR) 
Ivan Mortensen (IM)     
 

Referent: Thomas Jørgensen 

Nr. Emne Bemærkninger/referat 

 

1 

 
Godkendelse af referat 
fra sidste møde. 
 

 

- Kommentarer fra Dansand og Svenningsens omkring 

ophævelse af eksklusivaftale for sponsorerne. De er afklaret 

med det fra 2013. 

- Sponsorater er gældende for 12 mdr. 

- Ingen øvrige bemærkninger. 

 

 

2 - 3 

 

Status – kasser og 
medlemmer. 
 

 

- Der er foretaget indbetalinger fra sponsorere. 

- Refusioner for rejseudgifter, udlæg etc. køre nu. 

- Medlemsopkrævninger udsendes snarest muligt. 

- Medlemskab af GAD tegnes for 12 mdr. jf. vedtægter. 

Tegnes for perioden 1/11 – 31/10. Medlemskab fra d.d. til 

31/10-12 kr. 100,00. 

 

 

4 

 

Hjemmeside. 

 

 

- KJ viste og forklarede om forløbet med siden. 

- Diskussion om sidens opsætning, indhold mv. blandt 

bestyrelsen. 

- JJ sender kontaktinfo til KJ. JJ er GAD’s kontaktperson ift. 

KJ og hjemmesiden. 

 

 

5 

 
Potentielle 
samarbejdspartnere. 
 

 

- Oplæg til samarbejde med ERFA-Gruppe ”Stadionpleje” 
skal være klar fra HBC til Hamborg turen. HBC er 
oplægsholder i bussen. 

- Asbjørn Nyholt og GAD i samme ordning som i dag. 
Arrangementer afholdes i GAD’s navn i samarbejde med 
Asbjørn Nyholt. 
 

 

6 

 
Arrangement for 
sponsorer. 
 

 

- TJ kigger på muligheder. Søndag er at foretrække, gerne 

med overnatning fra søn-man. Ikke d. 19.-20./9-12.  



 

 

7 

 
Udvalg til program for 
uge 2 i 2013. 
 

 

- Udvalget til arrangement i uge 3-2013 er: 

o Formand Holger Boesen. 

o Sten Rasmussen. 

o Ivan Mortensen, Dansand. 

o Annie Sønderby, AMU-Nordjylland. 

 

- 3 dages arrangement er tilstrækkeligt denne første gang, 

måske man-tors. Generalforsamling sidste aften. 

 

 

8 

 
Markedsføring. 

 
- Tøj – der er bestilt polo shirts. 
- Bannere er leveret. Der placeres 2 stk. på Sjælland og 2 

stk. i Jylland. 
- HBC får trykt flyers. 

 

 

9 

 
Eventuelt – herunder 
næste møde. 
 

 
- Næste møde i Valby Idrætspark tirsdag, d. 28. august 2012 

kl. 10.30-13.30. Mødet afsluttes med en let frokost. 

 


