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Referat fra bestyrelsesmøde 
Onsdag den 30. maj 2018 kl. 16.30 på Skype 

 

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

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 (28. februar 2018) 
 

Referat godkendt uden bemærkninger. 

2 Økonomi  

 

JJ gennemgik regnskabet.  Der var ikke noget at 
bemærke.  
 

3 Medlemmer  
 

Der er p.t. 180 medlemmer. Der er kommet 8 nye 
medlemmer siden sidste bestyrelsesmøde den 28. 
februar.  
 

4 Uddannelse 

 

Groundsmanuddannelsen 
LO havde fremsendt følgende kommentarer på mail, 
da han var forhindret i at deltage i B-møde:  
Der arbejdes stadig på bedømmelseskriterierne til 
svendeprøverne. Det er et svært område og der 
arbejdes bl.a. med graden af fejl og mangler og hvor 
meget det skal trække ned i karakteren.  
Der arbejdes særligt på at få en ensartet 
bedømmelse på cases uanset hvilken skole det er 
på.  
 
Fredag d 8/6 er der svendeprøver på Roskilde 
Tekniske Skole, Vilvorde, hvor de bedømmer 
svendeprøver for første gang efter de nye cases. 
Der er evaluering efter prøverne.  
 

5 Hjemmesiden 

 

Tilrettelser 
Der har været nogle tilrettelser på hjemmesiden i 
forhold til datoangivelse i kalenderen og i 
nyhedsarkivet. Problemerne skulle nu være løst nu af 
programmør.  
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Annoncering på nyhedsbrev for sponsorer 
Sponsorer får nu efter aftale ved sponsorfrokosten 
ved uge 2 seminar mulighed for at annoncere på 
nyhedsbrevet. HP udsender brev til sponsorer, hvor de 
kan vælge sig ind på det nyhedsbrev, som passer dem 
bedst at annoncere på.  
 

6 Persondataforordning for GAD 

 

KN har lavet udkast til skrivelse, som sendes til AN og 
HBC for tilføjelser og korrektur.  
 

7 Arrangementer for medlemmer og sponsorere 

 

Temadag og Le mans i Gladsaxe og Tørring blev aflyst 
på grund af for få tilmeldte. Arrangementet forsøges 
gentaget senere på året, hvor der ikke er så travlt ude 
i driften.  
 

8 Beklædning for medlemmer – WEB-shop 

 

Webshoppen med salg af diverse trøjer er nu oppe at 
køre. Der er mulighed for at købe T-shirts og 
Sweatshirts i sort og grøn. Der reklameres for shoppen 
i næste nyhedsbrev.   
 

9 Nyhedsbrev uge 24  

 

Artikler til næste nyhedsbrev blev gennemgået. Der er 
følgende på programmet: 

• Teaser for Groundsman of the Year 2018 

• MCH-Arena årets bedste bane 

• Interview med groundsman Bjarne Rabæk-

Herning 

• Gåsebille- hvad nu? Merit Turf udgår 

• Interview med 2 nye medlemmer 

• Kort om Bedre Baner 2. division 

• Teaser for Webshoppen 

 

10 Skuemesterkonference – Lars Olsen 

 

Under punkt 4 uddannelse:  

11 Evt. - herunder næste møde (29. august 2018)  
 

Næste møde afholdes i Valby Idrætspark den 29. 
august kl. 15.00 2018.  
 

 
 
 

 
 
 


