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Referat fra bestyrelsesmøde 
Mandag den 9. januar 2017 kl. 19.00 på Rønnes Hotel, Slettestrand 

 

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

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 (26. oktober 2016) 
 

Referat godkendt uden bemærkninger. 
SR kom med et forslag om at lave en ”To do liste”  
over bestyrelsens igangværende opgaver, for at gøre 
det mere overskueligt, hvilke opgaver de enkelte 
har. KN tilføjer liste til referat.  
 

2 Økonomi – status 

 

JJ kommenterede regnskabet. Foreningen har en 
sund økonomi.  
 
Ved næste B- møde diskuteres, hvad egenkapitalen 
skal bruges til. Der gives ikke mange renter i banken 
og det er ikke et mål i sig selv at samle penge 
sammen. Pengene skal komme medlemmerne til 
gode ved f.eks. arrangementer.  
 
Ny kontakt i banken 
JJ og HBC besøger den nye kontaktperson Jette 
Mosbæk i Jutlander Bank i Års 
 

3 Medlemmer - status 
 

Der er p.t. 150 medlemmer. I forbindelse med 
årsskiftet er 7 medlemmer udmeldt af foreningen.  
 

4 Videreuddannelse 

 Parkdiplom 

 

Oplæg ved Christina Hoff (CH) 
CH havde haft kontakt til Københavns Universitet for 
at høre, om de kunne være interesserede i at lave et 
efteruddannelsesmodul til groundsmen. KU var 
meget positive overfor kontakten og et samarbejde.  
KU havde opfordret GAD til at komme med input til 
uddannelsens indhold. Bestyrelsen synes det er god 
ide. CH og HBC arbejder videre med et oplæg til KU. 
Modulet skal være kompetencegivende. 
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5 Hjemmesiden 

 Facelift 

 

Der er afsat midler i kommende budgettet til et 
facelift af hjemmesiden. Det er vigtigt, at 
hjemmesiden er indbydende og enkel at finde rundt 
på og at den opdateres kontinuerligt.  
 
Bestyrelsen diskuterede indhold og der var 
forskellige ideer: Der skal være ”medlemsgoder” 
altså viden, der ligger bag ved og kræver et login.  
Artikler fra hverdagen. BT foreslog at foreningen 
kontakter journalisten fra bladet ”Grøn Teknik”    
BT finder kontaktdata til ham. Måske er der 
mulighed for at udvide med et tilmeldingsmodul? 
 
HJ, THJ, AN, ANy og Jack Jensen kommer med input 
til den nye side ved næste møde. HJ er tovholder.  
 

6 Samarbejdsaftaler 

 Wiedenmann New Groundsman of the 

Year - Denmark 2017 - 2019 

 Aftale om teknisk rådgivning og bistand  

fra Asbjørn Nyholt ApS 2017 

 

Wiedenmann New Groundsman of the Year- 
Denmark  
Da Jacobsen trak sig fra sponsoratet i efteråret og 
Svenningsens gerne ville fortsætte, blev der fundet 
en ny sponsor, som er tyske Wiedenmann. Aftalen 
løber til og med 2019.  
I aftalen har bestyrelsen fået tilføjet, at der skal være 
en repræsentant med fra bestyrelsen på 
udenlandsrejsen. Bestyrelsen betaler selv for 
repræsentanten. 
 
Det er op til vinderen selv at tegne forsikring under 
opholdet.  
 
Aftale om teknisk rådgivning og bistand 
Foreningen har fornyet aftalen med Nyholt ApS 
gældende for 2017. 
 

7 Generalforsamling 

 

Polo-trøjer uddeles ved indgangen til de 
medlemmer, som endnu ikke har fået en trøje. 
JJ og KH registrerer og uddeler bilag og 
stemmesedler ved indgangen.  
 
Fotokonkurrence 
Der er 4 personer, der har indsendt fotos til 
konkurrencen. Medlemmerne stemmer om årets 
billede 2017. Vinderen offentliggøres under 
festmiddagen. 
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8 Seminar uge 2 

 

Alle pladser er besat, og der vil være max. belastning 
på Rønnes Hotel. Det er en stor glæde, med den 
stadig stigende interesse for årsmødet.  
 
Holddannelse til ugen var generelt gået godt. Der var 
enkelte kommuner, som ikke var blevet tilmeldt og 
som AN og KN havde haft kontakt til. 
 
Bestyrelsen uddeler chokolade og takkekort til 
indlægsholderne. 
  

9 Sponsorfrokost  

 

Sponsorfrokosten foregår i skipperkroen. Der er 34 
tilmeldte. Der serveres en platte, da det ikke er tid til 
at gå til buffeten.  
 
Sponsorcaféen starter kl. 15.30 i umiddelbar 
forlængelse af undervisningen. Alle sponsorer er 
tilmeldte.  
 

10 Evt. - herunder næste møde (22. februar 2017)  
 

Næste møde er d. 22. februar 2017 hos Asbjørn 
Nyholt, Gl. Nyborgvej 61, Kværndrup 
 
Årets B- møder ligger på følgende datoer: 
31. maj 
30. august (i forbindelse med ”Have og Landskab”) 
25. oktober 
 
Husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret i at 
deltage af hensyn til forplejning 

 
 

To do listen 
 

Tovholdere Opgave 

JJ og HBC Besøg i banken 

CH og HBC Oplæg til efteruddannelsesmodul 

HJ, THJ, AN, ANy og Jack Jensen Oplæg til ny hjemmeside 

BT Finder kontaktdata til journalist fra Grøn Teknik 

 

 


