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Referat fra bestyrelsesmøde 
Onsdag den 31. maj 2017 kl. 09.30 ved Asbjørn Nyholt 

 

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

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 (22. februar 2017) 
 

Referat godkendt uden bemærkninger.  
 
 

2 Økonomi  

 

JJ gennemgik regnskabet. Økonomien ser sund ud.  

3 Medlemmer  
 

Der er p.t. 158 medlemmer. Der er ikke kommet nye 
til siden januar måned.  
 

4 Videreuddannelse 

 

HBC har haft kontakt til Danish Greenkeeper 
Association (DGA), men de er ikke interesseret i at 
deltage i en diplomuddannelse. DGA vil gerne have 
lederuddannelse, men i AMU regi.  
 
CH, som har arbejdet på projektet, var ikke tilstede. 
Vi hører nyt fra forløbet ved næste B-møde. 
 

5 Hjemmesiden 

➢ Oplæg fra udvalget 

 

HJ gennemgik oplæg til ny hjemmeside – ” Den 
levende hjemmeside”. Oplægget lægger vægt på, at 
udvikle branchens identitet og styrke 
groundsmanden status og skabe relationer og 
samarbejder. 
 
Nyhedsstrøm 
Forsiden skal være opbygget omkring et flow af 
nyheder, de gode historier, arbejdsmetoder, kurser 
mm. Et konstant flow af input er en krævende 
opgave, som ikke er mulig at løfte på frivillig basis, 
hvorfor bestyrelsen nedsætter en redaktion, som 
skal drifte hjemmesiden. Udgiften til drift af 
hjemmeside og brug af journalister, skal hvile i sig 
selv ved hjælp af salg af annoncer.  
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Redaktionen skal udarbejde en detaljeret plan med 
buget for igangsætning i år og en plan for, hvordan 
opgaven løftes med annoncekroner i 2018.  
 
Redaktion 
Bestyrelsen har udpeget følgende til redaktionen: 
Henrik Jørgensen, Thomas Jørgensen, Christina Hoff, 
Asbjørn Nyholt og Karin Normann (tovholder).  
HBC orienterer WEB-master Jack Jensen 
 

6 Nye sponsorer 

 

Bestyrelsen arbejder på at få aftaler i hus med ny 
sponsor.  
 

7 Årets arrangementer jf. årshjul 

➢ Medlemmer  

➢ Sponsorere 

 

Sponsorarrangement 
Sponsorarrangement i Horsens blev aflyst, da det lå i 
en weekend. I stedet for planlægger bestyrelsen et 
arrangement med en fodboldkamp på højt niveau. 
Der kommer info ud senere.  
 
Medlemsarrangementer 
Bestyrelsen laver et arrangement 14.juni 2017 for 
medlemmer og sponsorer i Skive. Tema for dagen 
bliver installation af banevarme på Skive stadion.  
 
Temadag om hybridgræs 
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra Danske 
Sportsfaciliteter om at lave en temadag omkring 
hybridgræs. Der er p.t. et stort udbud af temadage 
om brugen af hybridgræs/kunstgræs. Bestyrelsen 
vurderer derfor at behov er mættet.  HBC kontakter  
Danske Sportsfaciliteter vedrørende beslutningen. 
 
Uge 2 
Udkast til program blev gennemgået. Der arbejdes 
nu videre med at lave endelige aftaler med 
indlægsholdere.  
 

8 Behandling af henvendelse fra den polske 

groundsman forening 

 

Bestyrelsen er positive overfor et samarbejde med 
den polske groundsmanforening. KN skriver til dem 
for at høre mere om, hvilke tanker de har omkring et 
samarbejde.   
 

9 Gennemgang af To-do-liste (se bilag 1) 

 

Blev gennemgået.  

10 Censorvirke, aflønning 

 

HBC har rejst spørgsmål om aflønning af sensorer i 
det lokale uddannelsesudvalg på Sandmosen. HBC 
udfærdiger et brev til Sandmosen med forslag til 
aflønning af sensorer.  
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11 Evt. - herunder næste møde (30. august 2017)  
 

Næste møde 
Næste møde afholdes d. 30. august i Slagelse i 
forbindelse med Have & Landskab, samt møde i Ad 
Hoc Udvalget under Det Faglige Udvalg. B-mødet 
afholdes sidst på eftermiddagen. Tidspunkt 
offentliggøres i august.   
 
Hvis bestyrelsen kan finde bemanding til en stand, 
laver GAD en stand hos Svenningsens.  
 
Samarbejde med DBU Jylland 
ANy har været til møde med DBU Jyllands 
facilitetsgruppe i Fredericia. DBU vil gerne 
samarbejde med GAD. Det blev diskuteret, hvordan 
der kunne laves et samarbejde om det almindelige 
forebyggende arbejde og samarbejder med klubber. 
Der var bl.a. et forslag om at lave en lille video med 
DBU og formanden for GAD omkring hjælp til 
selvhjælp. DBU sender gerne kursusmateriale ud i 
deres netværk. GAD er meget positive overfor et 
samarbejde med DBU. ANy kontakter DBU-Jylland.  
 
 
Ny ERFA-gruppe - robotnetværk 
Der laves nu et nyt Robotnetværk i samarbejde med 
Syddansk universitet (SDU). Er du klar til at investere 
i og være med til at skabe et netværk kan du 
kontakte: Anders Nielsen, Herning Kommune, Drift 
tlf.: 20 67 42 07. 
 

 
  



 

 
Bedre baner – bedre bold 

 

 

Bilag 1 
To-do-liste fra 31. maj 2017: 
 
 

Nr. Emne Ansvarlig Deadline 

1 Nyhedsbrev KN Uge 24 
2 Arrangementer banevarme HBC Snarest 
3 Arrangement udskiftning af kunstgræs CHO Snarest 
4 Redaktionsmøde HJ, THJ/CH, Any og KN Juni 
5 Brev om aflønning af sensor HBC Snarest 
6 Brev til den polske groundsmanforening KN Snarest 
8 Oplæg til efteruddannelsesmodul CH og HBC 30.08.2017 
9 Kontakt til ny sponsor JJ Snarest 

10 Kontakt til DBU Jylland ANy Snarest 

 


