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Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 28. februar 2018 kl. 09.30 på Monjasa 
Park, Ringvej 102, 7000 Fredericia 

 

Mødedeltagere: 
Holger Boesen (HBC), Thomas H. Jørgensen (THJ), Jørn Jensen (JJ), Anders Nielsen (AN), Christina 
Hoff (CH), Lars Olsen (LO), Mikkel Andersen (MA), Henri Poulsen (HP), Karin Normann (KN) og 
Asbjørn Nyholt (Any)  
 
Afbud:  
Karin og Henri. 
 

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 (9. januar 2018) 
 

Ingen bemærkninger. 

2 Økonomi  

 

Budget gennemgået af (JJ) for indeværende år 
Ingen kommentar. 

3 Medlemmer  
 

172. 

4 Uddannelse 

 

Der er aftalt møde med AMU (Annie, Søren) 

5 Hjemmesiden, herunder brug af GAD logo 

 

Det er besluttet at man ikke kan bruge GAD logo på 
hjemmesider. 
Dog kan der henvises via link på de pågældende 
virksomheders hjemmesider.  
 

6 Persondataforordning, der træder i kraft 

25. maj 2018 

 

Udarbejdelse af Privatlivspolitik for GAD 
Der fremsendes en skabelon fra Nordea samt fra Asbjørn 
Nyholt. 

7 Arrangementer for medlemmer og 

sponsorere 

 

Maskiner under broen 22. & 23. august 2018 

Dr er fuld dækning af GAD bestyrelse medlemmer. 
Det blev drøfte om der skulle være eks vand, øl og bolsjer. 
(AN) får tilbud fra Tørring gokart om kommende medlems event. 
Det samme vil Thomas se om der findes noget tilsvarende på 
Sjælland siden.  

 

8 Polotrøjer m.m.  

 

(THJ) fremlagde muligheder. Der er et stort ønske for 
medlemmer for at kunne købe tøj med GAD logo på. 
(LO og THJ) undersøger og kommer med udkast. 

9 Nyhedsbrev  

 

De kommende uger er 5,12,19,24,34,41,50. 
På hvert bestyrelses møder orienteres om de kommende 
indslag. 

10 Samarbejde mellem GAD og DBU Jylland 

 

Der er fremsendt aftale men (HBC) afventer svar. 

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

 

Domænenavn er nu vores. 
Facebook blev drøftet. 
Under broen er bemandet 2 – 6 maj. 
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Der blev drøftet rundskriv til kommuner og dermed (nye) 
medlemmer. 
 (LO) orienterede om uddannelsen og ønsker gerne input.    

12 Evt. - herunder næste møde (30. maj 2018)  
samt fotografering til hjemmesiden 
 

Næste møde er den 30. maj. Mødet foregår på Skype kl. 
16.00. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


