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Referat fra bestyrelsesmøde 
Onsdag den 31. oktober 2018 kl. 09.00 ved  

Linds SEMENCO, Blüchersvej 3, 7480 Vildbjerg 
 

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

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 (29. august 2018) 
 

Ingen bemærkninger til referatet.  

2 Økonomi  

 

JJ gennemgik regnskabet. Vi følger budgettet for 
året.   
 
HBC kunne oplyse, at GAD har modtaget 25.000 kr. i 
overskudsfordeling fra udstillingen ”Maskiner under 
Broen”. Pengene tænkes brugt til at gøre noget godt 
for næste ”Maskiner under broen-udstilling” i 2020.  
  

3 Medlemmer  
 

Der er pt. 183 medlemmer. En enkelt er kommet til 
og 2 har meldt sig ud på grund af jobskifte.  
 
HP kontakter DAG, om det er muligt at have en 
stand på deres generalforsamling for på den måde at 
gøre reklame for foreningen. 
 

4 Uddannelse 

 

Programmet for uge 2 er færdigt. Der er 3 
undervisningsspor som foregående år. Det er det 
største program vi til dato har lavet med 38 
indlægsholdere.  
 
Så snart KN modtager link til ”valg af undervisnings-
spor” lægges det på hjemmesiden og der åbnes for 
tilmelding.  
 

5 Hjemmesiden 

 

Der har været problemer med indmeldelses-
blanketten på hjemmesiden. Problemerne skulle 
være løst nu med hjælp fra ekstern programmør.  
 

6 Arrangementer for: 

➢ Medlemmer  

Bestyrelsen arbejder på en studietur til udlandet. Til 
uge 2 spørger vi medlemmerne om, hvornår tiden er 
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➢ Sponsorere 

 

bedst til sådan en tur. Vi vil også efterlyse gode ideer 
til arrangementer. Det gør vi bl.a. ved Regionscaféen 
mandag aften samt i næste nyhedsbrev.  
 
HP vil på lignende vis spørge sponsorerne om gode 
ideer til arrangementer og hvordan vi kan udvikle 
samarbejdet mellem foreningen og sponsorerne.   
 

7 Generalforsamling: 

➢ Indkaldelse 

➢ Budgetforslag 

➢ Nominering af Wiedenmann New 

Groundsman of the Year 2018 

➢ Årsberetning 2018 

 

Indkaldelse til generalforsamling skal udsendes med 
næste nyhedsbrev i uge 50. 
 
JJ sender budget for næste år til bestyrelsen i 
kommende uge (uge 45). 
 
Deadline for indsendelse af nomineringer til prisen 
Wiedenmann New Groundsman of the Year var 
nået. Indstillingerne blev gennemgået.  
 

8 Nyhedsbrev – uge 50 

 

• Indkaldelse til generalforsamling 

• Gode ideer til medlemsarrangementer 

• DBU´s vestlige træningsanlæg 

• LED -lys -lever det op til deres forventninger 

• Rapport fra 2. division, hvis muligt, KN 

undersøger 

• Registrering af mål -Geopartner.dk  

• Evt. bekæmpelse af muldvarpe 

 

9 Evt. - herunder næste møde (7. januar 2019)  
 
 

Næste møde er mandag den 7. januar 2019 på 
Rønnes Hotel, Kystvejen 25, Fjerritslev kl.16.00.  

 

 
 


