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Referat fra bestyrelsesmøde 
Onsdag den 22. februar 2017 kl. 10.00 ved Asbjørn Nyholt 

 

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

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 (9. januar 2017) 
 

Referat godkendt uden bemærkninger 

2 Økonomi  

 

JJ gennemgik regnskabet.  
 
Diplomer 
Diplomer til sponsorerne udsendes nu for 2016. BT 
oplyser, at diplomer er vigtige i forhold til revision, 
da de hænges op af sponsorerne og tjener som bevis 
for betaling af sponsorbidrag.  
 
Faktura for sponsorat for 2017 udsendes til 
sponsorer medio marts. 
 

3 Medlemmer  
 

Der er p.t. 158 medlemmer. Der er kommet 11 nye 
medlemmer siden nytår i forbindelse med uge 2. 
 
Flere nye medlemmer? 
Bestyrelsen diskuterede, hvordan foreningen 
hverver nye medlemmer.  
Have og landskab kunne være en mulighed for at 
være synlige overfor flere nye mennesker. B-møde 
er i forvejen aftalt at skulle foregå i forbindelse med 
udstillingen.  
 

4 Videreuddannelse 

➢ Parkdiplom - status 

 

CHO gennemgik udkast til brev til KU.  
Diplomuddannelsen er for ledere og henvender sig 
til skov-og landskabsingeniører i den offentlige 
forvaltning. Uddannelse vil koste omkring 85.000-
90.000 kr. for alle 6 moduler. GAD lægger vægt på, 
at græs-modulet skal være kompetencegivende. KU 
oplyser, at for at oprette et modul skal der være 10 
kursister.  
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Bestyrelsen læser udkastet en gang mere og sender 
noter til CHO. 
 
HBC har haft kontakt til Dansk Greenkeepers 
Association (DGA) og spurgt, om det var noget de 
eventuelt også var interesserede i. DGA tager det op 
på B-møde i marts. Vi afventer svar om DGA er 
interessere i at deltage.  
 

5 Hjemmesiden 

➢ Facelift – status 

➢ Retningslinjer for indhold 

 

Hjemmesideudvalget har haft udvalgsmøde. 
Udvalget foreslår, at der arbejdes videre med 
følgende: 
 

• Kravsspecifikation-Hvad vil foreningen med 

hjemmesiden? 

• Målgruppe- har vi en eller flere? 

• Vægtning af hjemmeside vs. Facebook? 

• Politik – hvordan samarbejde med 

sponsorer? 

• Økonomi-hvordan generes materiale 

(redaktion)? 

Gruppen kommer med oplæg til bestyrelsen på 
næste B-møde. 
 

6 Udvalg og arbejdsgrupper  

➢ Opdateres (se bilag 2) 

 

Udvalgslisten opdateres da Sten Bartelsen er trådt 
ud af bestyrelsen og CHO er kommet til. Se bilag. 
 
Pressehenvendelser 
Alle henvendelser fra pressen skal henvises til 
formanden. 
 

7 Årets arrangementer jf. årshjul 

➢ Medlemmer (BioNutria Park Randers) 

➢ Sponsorere 

 

Arrangementer for medlemmer 
Bestyrelsen diskuterede forskellige forslag til 
markvandringer 2017. Der arbejdes videre med 
forskellige arrangementer i øst og vest. Når der 
forelægger klarhed om datoer, kommer der 
invitation.  
 
Arrangement for sponsorer 
I juni er der speedway arrangement på CASA Arena i 
Horsens. Bestyrelsen arbejder videre med et 
arrangement for sponsorerne i forbindelse med 
dette arrangement- Hvordan klargøres stadion og 
hvordan skånes græsset bedst muligt i forbindelse 
med sådan et arrangement?    
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8 Møde vedr. uge 2/2018 i marts i Fredericia 

 

Det første møde om uge 2 bliver d. 16. marts i 
Fredericia, Monjasa Park. HBC, CHO, Any, Annie 
Sønderby, JJ og KN mødes kl. 12.30. JJ finder lokale 
på stadion.  
  

9 To-do-liste (se bilag 1) Blev gennemgået. 
 

10 Evt. - herunder næste møde (31. maj 2017)  
 

Wiedenmann new Groundsman of The Year 
Vinderen af Wiedenmann New Groundsman of The 
Year- Denmark, Nicklas Tang Petersen, skal til Leipzig 
fra d. 3-9. april. HJ deltager fra bestyrelsen, hvis 
muligt i forhold til kampplan ellers findes en anden 
fra bestyrelsen, som kan tage med Nicklas.  
 
Indhold af nyhedsbrev uge 10 

• Nyt om arrangementer 2017 

• Wiedenmann groundsman of the year 

• Fotokonkurrence –”Groundsmænd at Work” 

• Kalenderen 

• Aktuel græspleje (baneåbning) 

Have og landskab:  
Der arbejdes videre med stand til Have og Landskab. 
 
Ad hoc uddannelsesudvalg 
GAD har fået en invitation til at deltage i et ad hoc 
udvalg, der skal varetage interesser for greenkeeper 
og groundsmen-uddannelsen. Mødet afholdes på 
Mollerup Golf Club, Mollerupvej 7, 8240 Risskov, kl. 
12.00. HBC deltager. 
 
Pressemeddelelser fra sponsorer 
Der laves et punkt på hjemmesiden til pressemed-
delelser fra sponsorer. THJ kontakter webmaster. 
 
Næste møde er d. 31. maj 2017 hos Asbjørn Nyholt, 
Gl. Nyborgvej 61, Kværndrup. Mødet starter kl. 
9.30. 

 
To-do-liste: 
 

Nr. Emne Ansvarlig Deadline 

1 Møde i ad hoc udvalg - uddannelse HBC 02-03-2017 
2 Diplomer til sponsorer JJ Snarest 
3 Arrangementer banevarme HBC Snarest 
4 Arrangement udskiftning af kunstgræs CHO Snarest 
5 Punkt på hjemmesiden til pressemed. THJ kontakter webmaster Snarest 
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6 Nyhedsbrev KN Uge 10 
7 Programlægning uge 2, 2018-opstart HBC, CHO, JJ, Any, Annie S., KN 16-03-2017 
8 Oplæg til efteruddannelsesmodul CH og HBC 31-05-2017 
9 Oplæg til ny hjemmeside HJ, THJ, CHO, ANy og Jack Jensen 31-05-2017 

 


