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Referat fra bestyrelsesmøde 
Mandag den 8. januar 2018 kl. 16.00 på Rønnes Hotel, Slettestrand 

 

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

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 (25. oktober 2017) 
 

Referat godkendt uden bemærkninger. 
 

2 Økonomi – status 

 

JJ gennemgik regnskab og fremlagde budget for 
2018.  
 

3 Medlemmer - status 
 

Der er p.t. 170 medlemmer. Der har været en god 
tilgang til foreningen den sidste måned, men 
samtidig har flere medlemmer meldt sig ud på grund 
af efterløn.  
 

4 Hjemmesiden 

➢ Annoncer i nyhedsbrev 

 

Tilbagemeldingerne fra sponsorerne på annoncering 
på hjemmeside og i nyhedsbrev har været, at de 
bliver for lidt eksponeret. Vi skal have flere tilmeldte 
til nyhedsbrevet for at det bliver interessant at 
annoncere.  
 
Under uge 2 seminar laver vi derfor en konkurrence 
om at tilmelde sig nyhedsbrevet, så vi kan få flere 
med. Den heldige vinder trækkes på festmiddagen.  
 

5 Nyhedsbrev – uge  

 

Næste nyhedsbrev udsendes i uge 5. 
Redaktionsudvalget har flere artikler i støbeskeen. 
 

6 Gennemgang af oplæg til samarbejdsaftale med 
Asbjørn Nyholt og Karin Normann 
(Asbjørn Nyholt og Karin Normann deltog ikke i 
dette punkt på dagsordenen). 

 

Referent HBC: Bestyrelsen gennemgik oplægget og 
besluttede følgende for at holde udgifterne nede for 
foreningen: Fremover afholdes B-møder fysisk i 
enten Fredericia eller Odense. Herudover vil to af 
møderne (MAJ/AUG) blive Skype-møder. Bestyrelsen 
vil meget gerne, at KN stadig er referent. 
ANy skal ikke deltage på B-møder, men bruges som 
konsulent. 
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Vi ønsker at KN bliver tovholder på uge 2 med CHO 
og HBC, som primære sparringspartnere. 
 
Med hensyn til hjemmesiden ønsker vi, at KN fortsat 
står for den.  
 
Med hensyn til nyhedsbreve, skal vi have besluttet 
et antal udgivelser (frekvens) så vi også tilgodeser 
vores sponsorer. Annoncering bliver fremover en del 
af sponsorpakken, hvor sponsoratet hæves til 12.500 
kr. /år. 
 

7 Uddannelse 

 

Forslag til ændringer i groundsman uddannelsen 
ligger nu i ministeriet til godkendelse. Der var ros til 
THJ og LO for arbejdet med ændringerne. THJ 
bemærkede, at samarbejdet i arbejdsgruppe havde 
fungeret rigtig godt. 
 

8 Seminar uge 2 

 

Uge 2 seminar er helt udsolgt. Der er to afbud fra 
indlægsholdere på grund af sygdom, men der er 
fundet erstatninger for dem i sidste øjeblik.  
 
Der er 3 sponsorer, der ikke kommer til sponsorcafé: 
Tress, Bionutria og Imdex.  
 

9 Generalforsamling  

 

Kontingent for medlemskab forbliver uforandret på 
300 kr./år. 
Ivan Mortensen, Dansand, har sagt ja til at være 
ordstyrer.  
 

10 Sponsorfrokost 

➢ afløser for Boye Thomsen 

 

På mødet skal den nye sponsorrepræsentant for 
2018-2019 findes.  
Vi spørger sponsorerne hvad en ny sponsorpakke 
skal indeholde? 
Er sponsorerne interesserede i et  
sponsorarrangement/sponsor-
medlemsarrangement? 
 

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

 

Listen blev gennemgået og der var ingen 
hængepartier. 
 

12 Evt. - herunder næste møde (28. februar 2018)  
 

THJ havde modtaget en invitation til ERFA-møde 
robotteknologi fra DGU. Mødet afholdes d. 13. 
februar på Lyngbygaard Golfklub. HBC deltager ved 
mødet.   
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HBC havde taget kontakt til OGT i England (den 
engelske groundsmanforening), men endnu ikke fået 
tilbagemelding fra dem.  
 
HBC havde taget kontakt til Lyngfelt, som er ejer af 
domænenavnet ”groundsman.dk”, for at spørge om 
de ville overdrage domænenavnet til GAD. Det 
havde Lyngfelt sagt ja til.    
 
Næste B-møde er den 28. februar kl. 9.30 på 
Monjasa Park, Vestre Ringvej 102, 7000 Fredericia 
   

 

 
 

Bilag 1 
To-do-liste: 
 

Nr. Emne Ansvarlig Deadline 

1 Nyhedsbrev KN Uge 5 
2 ERFA-møde Robotteknologi, Lyngbygaard GK HBC 13. februar 
3 Skype-møde redaktionsudvalg CHO, THJ, Any og KN 22/02 kl. 16.00 
4 Formel overdragelse af domænet ”groundman.dk” KN og JJ Snarest 

 
 
 


