
 

Mødereferat af bestyrelsesmøde 
31.10.2012 kl. 10.30 
Egeris Idrætscenter 

 
 

Mødedeltagere: 
Formand Holger Boesen (HBC) 
Anders Bak (AB) 
Jørn Jensen (JJ) 
Thomas Jørgensen (TJ) 
Ivan Mortensen (IM) 
Asbjørn Nyholt (AN )   deltager under pkt. 1 og pkt. 2 
Anni Sønderby (AS)  deltager under pkt. 2 
 
 

Referent: Thomas Jørgensen 

Nr. Emne Bemærkninger/referat 

 

1 

 
Plæne-ABC 
 

 

- AN afleverede 14 emner til udsendelse på hjemmesiden. 

- Der opbygges i etaper en vidensbank, der kan evt. linkes til 

leverandørers hjemmesider, da AN ikke kan/skal anbefale 

specifikke maskiner i ”databladene”. 

- Leverandører skal varsles med ca. 14 dage, når der udsendes 

”datablad” indeholdende maskiner eller produkter som der 

forhandles. 

- AN opdeler emnerne efter kalenderen, hvad udføres hvornår 

osv. 

- Medlemmer informeres om nye ”datablade” vi mail, som linker 

til emnet på hjemmesiden. 

- IM forslog at der findes datoer for kommende markvandringer i 

2013. Der blev snakket om hvor, hvordan, ”regioner” mv. 

Sponsorere kan evt. deltage. 

  

 

2 

 

Groundsman-seminar 

uge 2 – 2013 

(08.-10.01) 

 

 

 

 

Groundsman-seminar 

 

- AS fremlagde kurset ”Græspleje og ajourføring” samt 

tilmeldingsskema. AS forklarede om brugerbetaling, refusion 

samt muligheden for gæsteunderviser. 

- IM sørger via Prodana at fremsende adresseliste til AS for 

udsendelse af invitation. 

- Der ventes 75-80 kursister. 

 

- Sponsorer skal betale for deltagelse. 



 

uge 2 – 2013 

(08.-10.01) 

fortsat 

- Invitation udsendes medio november 2012. 

- Undervisningstid 22,2 timer: 

o Tirsdag kl. 10,00-17,00 (7,00 timer) 

o Onsdag kl. 08,30-17,00 (8,50 timer) 

o Torsdag kl. 08,00-14,45 (6,75 timer) 

- Prisen sættes til kr. 2.324,00 inkl. automatisk medlemskab for 

2013. AMU refusion ca. kr. 1.800,00. 

- Der afholdes generalforsamling onsdag kl. 19,00, indkaldelse 

udsendes sammen med invitationen og der informeres på 

hjemmesiden. 

- Bestyrelsen præsenterer indlæg mv. under seminaret og 

overleverer takkegaver til foredragsholdere/undervisere. 

Bestyrelsen og foreningen skal promoveres. 

-  Møde i uddannelsesudvalget afholdes hos Dansand d. 

03.12.12 kl. 9,00. SR deltager ikke grundet fravær i dag pga. af 

møde for GAD i turfgrass. 

- Temaer - se vedlagte bilag. 

 

 
Frokost 

 

 

3 

 
Godkendelse af referat 
fra sidste møde. 
 

 

- Referat godkendt, med kommentar fra IM om manglende 

deltagelse i DGA Demo, det er ikke godt nok. 

 

 

4 

 

Status økonomi  

 

 

- AB trækker sig fra bestyrelsen på generalforsamlingen i uge 

2n kasser er derfor på valg. 

- AB afleverer senest d. 13.11.12 bilag, medlemsblanketter 

mv. til HBC. HBC udarbejder snarest herefter medlemsliste. 

 

 

5 

 
Status medlemmer  
 

 

- Eneste mailadresse på hjemmesiden skal fremover være 

formandens (groundsman11@gmail.com). Formanden 

fordeler herefter opgaver til den øvrige bestyrelse ved 

henvendelser. JJ sørger for at  

 

webmaster retter til hurtigst muligt. 

 

 

6 

 
Hjemmeside 
 

 

- Asbjørn Nyholt skal på hjemmesiden under sponsorer. JJ 

sørger for. 

- JJ søger ligeledes for at sponsorlinjen bliver rullende. 

-  



 

 

7 

 
Sponsorarrangement 
 

 

- 25.11.2012 i Gladsaxe, TJ undersøger mulighed for bowling 

ved aflysning af kampen. 

- Diplomer udleveres ved arrangementet. TJ udarbejder 

snarest. 

- Der udpeges sponsoransvarlig i GAD, som tager kontakte til 

kommende sponsorer efter uge 2. 

 

 

8 

 
DBU kontakt 
 

 
- HBC tager kontakt til DBU om samarbejde. 

 

9 

 

Markedsføring –  

Tøj, pins, bannere, 

annoncer etc. 

 

 

- GAD skal være repræsenteret på Have & Landskab 2013, 

IM fremsender datoer. 

- Andre relevante arrangementer planlægges på næste 

møde. 

 

 

10 

 

 

Evt. herunder  

næste møde 

 

- Næste møde d. 7. januar 2013 kl. 18,00 på Rønnes Hotel. 

- Takkegaver til foredragsholdere/undervisere købes af 

Sandmosen? HBC undersøger og søger for dette. 

 
 


