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Referat til bestyrelsesmøde 
Onsdag den 29. august 2018 kl. 15.00 i Valby Idrætspark 

 

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

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 (30. maj 2018) 
 

Referat godkendt uden bemærkninger. 

2 Økonomi  

 

JJ gennemgik regnskabet. Der var intet at bemærke, 
budgettet for året følges.  
 
Bestyrelsen diskuterede hvordan foreningens 
egenkapital kan komme medlemmerne til gode.  
Der var forslag om at arrangere en udenlandsrejse. 
THJ ser på priser?  
Bestyrelsen diskuterede oprettelse af et 
uddannelseslegat/fond, hvor medlemmer kan søge 
om midler til uddannelse.  
 

3 Medlemmer  
 

Der er p.t. 184 medlemmer.  
 

4 Uddannelse 

 

HBC havde set på, hvordan uddannelsessystemet er i 
England hos IOG (Institute of Groundsmanship), som 
har 4 niveauer i deres uddannelsessystem.  
Måske kan GAD hente inspiration fra deres system. 
Bestyrelsen arbejder videre med opgaven og 
overvejer at sende et bestyrelsesmedlem på relevant 
kursus for at snuse til, hvordan de gør i England.   
 

5 Uge 2 Status 

 

Udkast til program blev gennemgået. Programmet skal 
ligge færdig til udsendelse i uge 41 sammen med 
nyhedsbrevet.  
 

6 Hjemmesiden  

 

Opdateringer til hjemmesiden:  

• Hall of fame- Der laves en liste med billede og en 

kort beskrivelse af Groundsman of The Year 
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• Links- der laves en liste med relevante links f.eks. 

STERF, Scanturf, IOG m.fl.  

• Beklædning for medlemmer – WEB-shop 

lægges inde i menu 

 

7 Arrangement for sponsorer og medlemmer 

 

”Le Mans” øst/vest – Tema og sponsorarrangement 
blev aflyst tidligere på året på grund af for få 
deltagere.  
Vi tager emnet op til uge 2 for at høre, om der er 
interesse for arrangementet til næste år.   
Hvis der er interesse, findes en dato på uge 2, så det 
kan lægges i kalenderen.   
 

8 Sponsorer – evt. nye 

 

Der bliver ved med at være stor interesse for at blive 
sponsor til GAD. Foreningen havde fået 3 nye 
henvendelser siden sidste B-møde.  
 
I øjeblikket har GAD fuldt sponsorkorps, så der tages 
ikke nye sponsorer ind. Interesserede kommer på 
ventelisten.  
 

9 Maskiner under Broen – status 

 

GAD var repræsenteret på standen begge dage. Det 
var godt at være tilstede og være synlige og møde 
foreningens medlemmerne.  
Vi fik dog ikke nogen nye medlemmer ved udstillingen.  
 
Der var forslag om at lave fælles transport med bus 
med opsamling i øst og vest til næste år, når 
udstillingen Have og Landskab løber af stablen.  
Interessen for dette undersøges på uge 2, 2019. 
 

10 Nyhedsbrev uge 41 

 

Nyhedsbrevet udsendes uge 41 med følgende: 

• Invitation og program til uge 2  

• Påmindelse om indstilling til Groundsman og 

the Year 

• Artikel om Kunstgræs på JyskPark 

• Påmindelse om fotokonkurrencen 

Redaktionsmøde 
Redaktionen holder møde er mandag den 17. 
september og de modtager gerne flere ideer til 
brevet.  
 

11 Groundsman of the Year – kun uddannede 

groundsmen?? 

 

Ændring af kriterier 
I dag kan alle såvel uddannede som ikke uddannede, 
indstilles til Groundsman of The Year. 
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Bestyrelsen havde fået en henvendelse fra Daniel 
Madsen, Parken, om at ændre kriterierne, så det kun 
vil være muligt for uddannede at få tildelt prisen.  
 
Bestyrelsen vil gerne bevare ånden i foreningen og 
bibeholde de kriterier, der foreligger i dag. Bestyrelsen 
opfordrer derfor Daniel Madsen til at tage emnet op 
til debat til generalforsamlingen i uge 2, så kriterierne 
kommer til at afspejle medlemmernes ønsker.    
 

12 Evt. - herunder næste møde (31. oktober 2018)  

 

Møde med DBU 
TJH havde været til møde hos DBU med Kim Abel, 
analytiker i DBU´s projekt og analyseafdeling. DBU er i 
gang med at afdække behovet for viden og vejledning 
blandt klubber og kommuner på facilitetsområdet, 
som også inkluderer græs- og kunstgræsbaner.  
 
Næste møde er den 31. oktober. Mødet afholdes hos 
Linds, Blüchersvej 3, 7480 Vildbjerg. kl. 9.30.  
 

 


