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Referat fra bestyrelsesmøde 
Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 09.30 ved Asbjørn Nyholt 

 

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

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 (30. august 2017) 
 

Referat godkendt uden bemærkninger 

2 Økonomi  

 

JJ gennemgik regnskab. Budget for regnskabsåret 
holdes fint. Det er nu regninger skal afleveres til 
kassereren, for at de kan nå at blive betalt i 
indeværende regnskabsår.   
  

3 Medlemmer  
 

Der er 162 medlemmer p.t. Der er kommet to nye 
medlemmer. Det afspejler det klassiske mønster 
med, at aktivitet (udbud af uge 2 seminar 2018) 
sætter fokus på foreningen.  
 

4 Uddannelse 

 

THJ og Lars Olsen, Lyngby stadion, har været til 
møde om groundsmanuddannelsen i ad hoc-
udvalget under det faglige uddannelsesudvalg. 
Udvalget har udarbejdet et forslag til ændringer af 
uddannelsen. Udvalget mødes igen d. 6. november 
og arbejder videre med ændringerne. De ændringer 
som GAD har fremført kommer med i indstillingen til 
undervisningsministeriet.    
 

5 Hjemmesiden 

 

Hjemmeside 
Den nye hjemmeside kom i luften med en lille 
forsinkelse. Foreningen ejer ikke selv 
domænenavnet ”groundsman.dk”. Det gav lidt 
ekstra arbejde med ændring af hjemmesiden. HBC 
retter henvendelse til Lyngfelt, som er ejer af 
domænenavnet, om de er villige til at overdrage 
domænet til foreningen. Det vil lette det fremtidige 
arbejde med ændringer af domænet.    
 
Kendskabet til hjemmesiden skal nu udbredes. Det 
er vigtigt, at vi får så mange til at tilmelde sig 
nyhedsbrevet som muligt af hensyn til 
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eksponeringen af annoncer. AN forslog, at vi også via 
vores LinkedIn profiler spreder kendskabet til 
foreningens hjemmeside.   
 
Nyhedsbrev 
Det første nyhedsbrev er også blevet udsendt via det 
nye nyhedsmodul. Nyhedsmodulet virker godt.  
 
Annoncering 
Tilbagemeldinger fra sponsorerne på annoncering 
er, at det er for dyrt. Redaktionsudvalget reviderer 
priserne. KN udsender info til sponsorerne. 
Annoncering tages op under sponsorfrokost ved uge 
2. 
 

6 Arrangementer for: 

➢ Medlemmer  

➢ Sponsorere 

 

Medlemsarrangementer 
Der har været afholdt to medlemsarrangementer. 
Den 28. september var der demonstration af 
AutoTurf på Odense Dyrskueplads og d. 2. oktober 
arrangement på Himmelev Park i Roskilde i 
samarbejde med Danske Sportsfaciliteter om en ny 
type LED lys. Der har været meget positive 
tilbagemeldinger på begge arrangementer.  
 
Sponsorarrangement 
Det planlagte sponsorarrangement i sommer blev 
aflyst, da der ikke var interesse for arrangementet. 
Bestyrelsen tager afholdelse af fremtidige 
arrangementer op til sponsorfrokost til uge 2. Er der 
interesse for arrangementer i fremtiden eller skal vi 
lade være med at bruge energi på det?   
  
Der var forslag om et fælles medlems- og 
sponsorarrangement. AN og THJ undersøger priser 
for ”Le Main” - go cart i Jylland og på Sjælland.  
 

7 Generalforsamling: 

➢ Indkaldelse 

➢ Budgetforslag 

➢ Nominering af Wiedenmann New 

Groundsman of the Year 2017 

➢ Årsberetning 2017 

 

Indkaldelse til generalforsamling 
HBC laver indkaldelse til generalforsamling. 
Indkaldelsen skal med ud i næste nyhedsbrev i uge 
47. 
 
Budgetforslag for kommende regnskabsår 
JJ laver budgetforslag for næste regnskabsår.  
 
Wiedenmann New Groundsman of the Year 2017 
Bestyrelsen tager stilling til indstillingerne efter 
udløb af deadline, som er den 31. oktober. 
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Sidste frist for nominering til Wiedenmann New 
groundsman of the Year flyttes i fremtiden til 30 
september, så bestyrelsen har mulighed for at 
diskutere indstillingerne ved bestyrelsesmødet i 
oktober.  
 
Årsberetning 
HBC havde fremsendt årsberetning for året.   
 

8 Nyhedsbrev – uge 47 

 

Brevet skal indeholde følgende punkter: 

• Invitation til ny ERFA-gruppe: GAD, Herning 

Kommune, Drift og Syddansk Universitet 

inviterer til opstartsmøde for en ny ERFA-

gruppe, som vil arbejde med robotteknologi. 

Det er afgørende, at vi selv byder ind med 

ideer til og viden om, hvad der er behov for i 

branchen. AN kommer med oplæg til 

invitation. KN udsender via det nye 

nyhedsmodul, snarest muligt. Mødet 

afholdes d. 16. november 2018 i Herning.  

• Indkaldelse til generalforsamling 

• En appetizer for fotokonkurrencen 

• Artikler- som aftalt i redaktionsudvalget om 

vinterklargøring af maskiner, 

vintertræningsbaner mm.  

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

 

Listen blev gennemgået. Der var ingen mangler.  
 

10 Evt. - herunder næste møde (8. januar 2018)  
samt fotografering til hjemmesiden 
 

Uge 2 seminar 2018 blev udbudt onsdag d. 18. 
oktober. Der er p.t. meget stor interesse for 
arrangementet.  
 
Næste møde er mandag d. 8. januar kl. 16.00 på 
Rønnes Hotel, Kystvejen 25, Slettestrand. 
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Bilag 1 

To-do-liste: 
 

Nr. Emne Ansvarlig Deadline 

1 Invitation til ERFA møde- robotteknologi AN og KN Snarest 
2 Møde i ad hoc-udvalg om uddannelse THJ og Lars Olsen, Lyngby 6. november 
3 Nyhedsbrev KN Uge 47 
4 Skype-møde redaktionsudvalg CHO, HJ, THJ, Any og KN 28/11 kl. 15.30 
5 Indkaldelse til generalforsamling HBC  Snarest 
6 Udfærdigelse af budgetforslag 2018 JJ Snarest 
7 Brev om ændrede vilkår for annoncering KN Snarest 
8 Overtagelse af domænenavn HBC Næste B-møde 

 
 


