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Referat fra bestyrelsesmøde 
Onsdag den 30. august 2017 kl. 16.00 på Materielgården, Dalsvinget 13, 4200 Slagelse 

 

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

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 (31. maj 2017) 
 

Referat godkendt uden kommentarer. 
 

2 Økonomi  

 

JJ gennemgik budget og samlet regnskab. Der er ikke 
noget uforudset og foreningens regnskab ser 
fornuftigt ud.  
 

3 Medlemmer  
 

Der er p.t. 160 medlemmer. Der er kommet to nye 
hen over sommeren.  
 

4 Videreuddannelse 

 

Diplomuddannelse 
Bestyrelsen har i løbet af 2017 undersøgt, om der 
var basis for at etablere en kompetencegivende 
diplomuddannelse for ledere.  Arbejdet viser dog, at 
der ikke er den fornødne basis for det p.t., så 
arbejdet sættes i bero.  
 
Optimering af groundsmanuddannelsen 
GAD har to repræsentanter i ad hoc udvalget, som er 
et underudvalg til det faglige udvalg. I udvalget er de 
i gang med at optimere greenkeeper-og groundsman 
uddannelsen. HBC og Lars Olsen, Lyngby Stadion 
sidder med i udvalget. Her kan GAD komme med 
input til optimering af groundsmanuddannelsen. Det 
næste møde i udvalget er d. 19. september.  
 
Inden mødet afholdes skypemøde i GAD. Mødet 
afholdes tirsdag d. 12. september kl. 15-16. HBC, 
CHO, Lars Olsen, Any og evt. SR deltager. 
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5 Hjemmesiden 

 

Skabelonen til den nye hjemmeside og nyhedsbrevet 
blev præsenteret af hjemmesideudvalget. Der var 
stor tilfredshed med oplægget.  
 
Budget for 2017 og 2018 blev fremlagt. Hensigten er 
at annoncesalget skal dække udgiften til driften af 
hjemmesiden /nyhedsflowet. Bestyrelsen besluttede 
at hjemmesiden sættes i værk.  Hjemmesiden går i 
luften fredag d. 13. oktober samtidig med at 
program og tilmelding for uge 2 lægges ud.  
 

6 Nye sponsorer - status 

 

Danregn er ny sponsor i foreningen. JJ tager kontakt 
til dem og laver aftale og får logo til hjemmeside. 
 

7 Arrangementer for: 

➢ Medlemmer  

➢ Sponsorere 

 

Tema-aften om LED-lys 
I samarbejde med Danske Sportsfaciliteter afholdes 
tema-aften om LED-lys til udendørs sportsarealer. 
Arrangementet afholdes i Himmelev Park i Roskilde 
d. 3. oktober 2017. Sidste frist for tilmelding er d. 18. 
september.  
 
Medlemsarrangement i Odense 
Den 20. september er der fremvisning af Autoturf, 
robotplæneklipper på Odense Dyrskueplads. CHO og 
Svenningsens laver invitation. Tilmelding for dem 
der vil have en sandwich.  
  

8 Nyhedsbrev – uge 36 

 

Nyhedsbrevet skal indeholde: 

• Info om arrangementer 

• Årets groundsman 

• Fotokonkurrence 

• Appetizer for uge 2  

• Aktuel græsviden  

 

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

 

Listen blev gennemgået og opdateret, se nedenfor 

10 Evt. - herunder næste møde  
samt fotografering til hjemmesiden 
 

Fotografering udsat til næste B-møde. 
 
Næste møde er d. 25. oktober 2017 hos Asbjørn 
Nyholt, Gl. Nyborgvej 61, Kværndrup 
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Bilag 1 
To-do-liste: 
 
 

Nr. Emne Ansvarlig Deadline 

1 Nyhedsbrev KN Uge 36 

2 Skypemøde om input til uddannelse  HBC, CHO, Any, SR og Lars O. 12. september kl. 15-16 

3 Indbydelse til arrangement 20. september CHO og BT Snarest 

4 Skypemøde hjemmeside HJ, CHO, THJ, Any og KN 25. september kl. 15-16 

5 Kontakt til ny sponsor JJ Snarest 

6 Kontakt til Rasmus Johansen, DBU Jylland HBC Snarest 

 
 
 


