
 

 
Mødereferat til bestyrelsesmøde 

10.09.2013 kl. 10:00 
Egeris Idrætsanlæg, Skyttevej 4, 7800 Skive 

 
Mødedeltagere: 
Formand Holger Boesen (HBC) 
Anders Bak (AB)  - ikke mødt 
Jørn Jensen (JJ) 
Thomas Jørgensen (TJ) 
Steen Rasmussen (SR) 
Ivan Mortensen (IM) 
Anders Nielsen (AN) (1. suppleant) - afbud 
Sten Bartelsen (SB) (2. suppleant) 
Annie Sønderby (AS)  - deltog under pkt. 5 
Asbjørn Nyholt (AN)   - deltog under pkt. 5 
 
 

Referent: Thomas Jørgensen 

Nr. Emne Bemærkninger/referat 

 

1 

 
Godkendelse af referat fra sidste 
møde. 
 

 

- Godkendt. 

 

2 

 

Status økonomi og medlemmer 

 

 

- Udsendt opkrævning til alle medlemmer, ca. 50 har 

betalt.  

- Samtlige sponsorer har indbetalt for sponsorat. 

- Saldo ca. kr. 89.000,-. 

 

 

3 

 

Hjemmeside – herunder læsebar 

fra Iphone/Ipad 

 

 

- JJ arbejder videre med dette. JJ tager snak med 

webmaster om opgaven med hjemmesiden, magter 

han ikke opgaven findes en ny. 

 

 

4 

 

 

Bestyrelsens sammensætning og 

indstilling til at sidde i bestyrelsen 

 

 

- Bestyrelsen har valgt at indsætte Sten Bartelsen som 

bestyrelsesmedlem og Anders Bak er udtrådt af 

bestyrelsen. 

- Der er fremsendt forslag til at indgå en aftale med 

Asbjørn Nyholt om en sekretariatsservice for 

foreningen. Bestyrelsen er enig i at indgå et sådant 

samarbejde. Formanden arbejder videre med dette. 



 

Sponsorrep. Ivan Mortensen undersøger 

sponsorgruppens holdning til at indgå dette samarbejde  

med en anden sponsor. 

 

 

5 

 

Markvandringer eller andre 

aktiviteter for medlemmer og 

sponsorgruppe 

 

 

- TJ orienterer Asbjørn Nyholt om at foreningen i 

samarbejde med sponsorgruppen ønsker at afvikle en 

demo-dag i Odense området d. 6. eller d. 13. november 

2013.     

- Uge 2, 2014: 

Igen over tre dage. 

- Emner: 

Geoffrey Porter. 

Maskinværksted med afprøvning. 

Demo af maskiner i ”salen”. Evt. tre stationer med 

forskellige maskiner – Geoffrey ”pop-up” på 

stationerne. 

Årets gang ”diskussionsforum”. 

Opbygning af kunstgræsbaner. 

 

 

6 

 

 

Evt. - herunder  

næste møde 

 

 

- Næste møde i forbindelse med og i forlængelse af 

demodag i november, evt. overnatning i Odense. TJ 

undersøger. 

- Ny sponsorrep. aftales i sponsorgruppen i november. 

- Groundsman of the year: 

Formanden undersøger om Svenningsens som 

sponsor af kåringen er interesseret i at det i stedet skal 

være Student of the year, hvor den dygtigste elev på 

uddannelsen kåres. Evt. kan groundsman of the year 

afholdes hvert andet år. 

 

 


