
-Referat fra ordinær generalforsamling i foreningen
Groundsman Association Denmark

Aflroldt d. B. ianuar 2OL9 kI. 17.00
på Rønnes Hotel og Restaurant
Kystvejen 25, 9 690 Fjerritslev

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. V alg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, ved formanden
4. Aflæggelse af regnskab ved kasserer
5. Fremlæggelse og vedtagelse af budget og kontingent for det kommende
regnskabsår.
6 - V alg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant samt revisorer
7. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmer
B. Eventuelt

rf,.\f t.r§

1 Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Ivan Mortensen som dirigent.
Der var ingen modkandidater og Ivan Mortensen
blev valgt.

Dirigenten kunne fastslå, at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet og var beslutningsdygtig.
Der var ingen indsigelser til indkaldelsen eller den
udsendte dagsorden.

2 Valg af stemmetællere Dirigenten forslog, at valg af stemmetællere blev
udsat til senere, hvis der viste sig at være et
behov.

3 Bestyrelsens beretning for det
forløbne år, ved formanden
Holger Boesen Christensen

Forrnranden gennemgik beretningen :

ERFll,-gruppe Robotteknologi havde
opstaLrtsmøde den 16. november 2018. Herning
Komtnune, DRIFT lagde lokaler til mødet, som var
arrangeret af Anders Nielsen. Formålet med
mØdet var at undersøge om der er interesse for at
danne en ERFA-gruppe, vidensdeling af

Nr. Emne



robot-teknologi. Foruden flere kommunale
repræsentanter, deltog Bjarke Nielsen, fra
Syddansk Universitet. Bjarke sidder som daglig
leder af innovationsnetværket RoboCluster.
Bjarke blev valgt som tovholder på den nye ERFA-
gruppe, som aftalte at mødes 4 gange om året.

GAD uge 2 seminar
For sjette år i træk blev GAD's årlige uge 2-
seminar for Groundsmen aftroldt på Rønnes Hotel
ved Slettestrand. Asbjørn Nyholt fra Asbjørn
Nyholt ApS var endnu engang tovholder og havde i
samarbejde med Annie Sønderby fra AMU-center
Sandmosen lavet et flot program med 3 spor.
Asbjørn har meddelt, at dette blev det sidste uge
2-seminar med ham, som tovholder. Men at han
gerne fremover ville bidrage med hans store
netværk. En meget stor tak til Asbjørn for hans
store arbejde - både for foreningen og branchen.

Efter konstitueringen på foreningens årlige
generalforsamling, tirsdag den 9. januar blev
bestyrelsen sammensat således:

I samarbejde med foreningens sponsorer blev der
onsdag den L0. januar aftroldt Sponsorcafe.
På den velbesøgte sponsorcafe præsenterede
sponsorerne nye og spændende ting på markedet.

Fotokonkurrencen
Under festmiddagen samme dag blev SørenTøt -

Odense kåret til vinder af fotokonkurrencen.

Formand Holeer Boesen - Skive Genvalst
Næstformand Thomas H. Jørgensen-

Gladsaxe
Genvalgt

Kasserer Iørn Iensen - Fredericia Genvalet
Sekretær Anders F. Nielsen - Herning Genvalgt
Medlem Christina Hoff - Odense Ny valet
1. suppleant Lars Olsen - Lyngby Ny valgt
2. suppleant Mikkel Andersen - Kolding Ny vaigt
Revisor 1 Carsten Clemmensen -

Bornholm
Genvalgt

Revisor 2 Paul Frandsen - Kolding Genvalgt
Sponsor-
repræsentant

Henri Poulsen - Semenco Ny valgt
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Senere på aftenen skulle vinderen af
"Wiedenmann New Groundsman of the year
2A17" kåres og vinderen blev |ørn Bertelsen -
Allerød. Stort tillykke til begge to.

Den 26. februar var 18 groundsmen og andre
med interesse for robotter i faget, mødtop til
dette første møde i Erfagruppen/netværket
"Robotter til Groundsmen" på Slottet i Odense.
På mødet fremlagde Københavns Kommune deres
erfaringer med Autoturf-klipperen. Københavns
Kommune er generelt tilfredse og ønsker, at
investere i endnu flere af denne type maskiner i
fremtiden.
Der blev udvekslet erfaringer med robotter til
opstregning og græsklippere i alle størrelser, Der
er klart fordele at hente med robotter, men man
skal være klar over, at det koster tid at få dem
kørt ordentligt ind. Efter indkøringsperioden
kræver maskinerne fortsat opmærksomhed.
Netværket var dog enigt om, at fremtiden byder
på mange flere muligheder med robotter i
branchen for Groundsmanship.

Den L4. marts blev der holdt opstartsm ød.e for
uge 2 seminar 20lg.Arbejdsgruppen havde
deltagelse af Annie Sønderbye, Karin Normann
[tovholderJ, Christina Hoff, lørn]ensen og Holger
Boesen. Mødet blev afholdt i Fredericia, hvor
mange gode input fra tilbagemeldingsskemaerne
kom på bordet.

Efter Rasmus fohansen, DBU tylland deltog i
GAD seminar uge Z,ZA1.B er han blevet
opmærksom på, hvor vigtigt det er, at klubber og
den kommunale drift trækker på samme hammel.
I marts var det usædvanlig kold og snefyldt og det
betød., at nogle kommuner så set sig nødsageitil
at udsætte sæsonstart på banerne. Det gav
klubberne et dilemma, for spillere var ivrige efter
at komme på græs. På DBU |yllands hjemmeside
fik klubberne 3 gode råd til afuikling af kampe,
hvis græsbanen var lukket.
Om baggrunden for de 3 råd fortalte Rasmus
ohansen: "l DBU land har vi vores



-på GAD uge 2 seminqr til efterretning. De 3 gode
råd til klubberne er opstået ud fra det arbejde, vi
lavede til seminaret". Med rådene håber DBU

fylland, at klubberne får en stØrre forståelse for de
helt atypiske forhold, der hersker ude på banerne
i foråret 2018 og finder alternative løsninger til at
afrzikle kampe.

Den 2. mai drog en " Wiedenmann
Groundsman of the Year 2017" lørn"lønne"
Bertelsen,ledsaget af Thomas og facob til
Leipzig med forventninger om 5 informationsrige
dage. Og deres forventninger blev til fulde opfyldt.
Solen stod højt på himlen, hvilket fik stadion og
træningsanlæg til at fremstå fra sin fineste side.
Alt fra maskiner til den mindste detalje i driften
blev gennemgået. Og det stod dem hurtigt klart, at
forholdene var i orden, da Groundsman Chris fra
stadion stille udbrød"Money is not a problem
here" og han mente det, men samtidig var der
også en klar forventning til, at forholdene var i
orden, og det var de.

For at fremme den mindste detalje på banen, var
de bedste maskiner og hjælpemidler på plads.
Leipzig har andre klima-udfordringer end de
danske. Det gav anderledes drift på nogle
områder. lørn"lønne" Bertelsen siger stor tak til
Thomas |ørgensen fra GAD's bestyrelse, som delte
disse fede oplevelser med ham, samt ]acob Aakjær
fra Svenningsens og Tobias Schonbeck fra
Wiedenmann, som også var med på sidelinjen og
muliggjorde denne fantastiske studietur,

Den 16. mai var der atter mØde i
Robotnetværksgruppen igen i Odense, men denne
gang i Ådalen, hvor OB har træningsanlæg. De 20
deltagere så 3 leverandører demonstrer deres
maskiner til opstregning af boldbaner; Havdrup
Maskinforretning, Intelligent Marking og Tiny
Mobile Robots.

Fra24. mai har foreningen lavet en aftale med
CC Sports Wear i Bagsværd, vedrørende køb af
tøi med foreningens logo. I første omgang dreier



det sig om: T-shirts, Poloshirts og Sweatshirts.
Tøjet bestilles via webshop:
htto: / /ccsnortswear,dk /eroundsman-associatlon-
denmark-71- /

Torsdag den 7. iuni fik Majbritt Kleis Lilleskov,
Københavns Kommune, og Nikolaj Larsen,
Slagelse Kommune, bevis på, at de har gennemført
groundsman-uddannelsen. Uddannelsen blev
gennemført på Vilvorde, Roskilde. GAD ønsker de
to et stort tillykke med den veloverståede
svendeprøve.

Tørken i maj, juni og juli var den værste i mange
år. Man skal helt tilbage til187 4 for at finde en
mere tør periode. Det har betydet skader på
græsplanterne, de steder, hvor man ikke har
kunnet vande. Det har betydet at man flere steder
har et stØrre renoveringsarbejde med
vertikalskæring og eftersåning. Det positive ved
tørken var til gengæld, at man flere steder har,
kunne kortlægge sine dræn evt. ved brug af drone.

22. og 23. august havde foreningen en stand på
"Maskiner under Broen" i Middelfart. Standen
blev delt med Danish Greenkeeper Association,
Sandmoseskolen og Vilvorde, Roskilde. Over 100
udstillere havde meldt sit indtog - blandt andet 9
af foreningens sponsorer - så der var rig mulighed
for at hente inspiration og få en snak med fagfolk.

Den 29. august var Robotnetværksgruppen atter
samlet - denne gang i Valby. Programmet var
sammensat med indlæg fra: Teknologisk Institut,
Arbejdstilsynet og Allan Brandt fra Dansk Golf
Union samt demo af den nye model af AutoTurf.

Den 14. september fik 6 nye groundsmen bevis
på, at de havde bestået uddannelsen til
groundsman. Følgende bestod svendeprøven
Carsten Krogh |ensen, Mariagerfjord Kommune,
Brian Vindahl Hansen, Helsinge Hallerne, Mikkel
Ravn, Kolding Kommune, Martin Agerskov Worm
N iel sen, M ariagerfj ord Kommune, B j arn e Løgager
Holst-Pedersen, Vildbjerg Sport og Kulturcenter



-
og Morten Hansen, OK Nygaard. Stort tillykke med
den veloverståede svendeprøve ønskes I af GAD.

Hjælp venligst med at gøre foreningen større og
bedre - lav reklame for foreningen, når du er ude
blandt kolleger. Den nu B-årige forening har et
medlemstal på 184, men kan blive meget stØrre.

Herefter spurgte dirigenten om formandens
beretning kunne godkendes og salen klappede,

4 Aflæggelse af regnskab ved
kasserer

Kassereren gennemgik regnskabet post for post.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål fra
salen:

Gitte Fahl6n, Odense Kommune spurgte til hvad
der lå i diverse udgifter. Kassereren kunne oplyse
at det var udgifter til hjemmeside, udgifter til
overnatning og fly til bestyrelsesmedlem, der var
med årets groundsman i Leipzig, artikler til
nyhedsbrevet mv.

Knud Høgh Rasmussen, Kolding Kommune
spurgte til om bestyrelsen havde forslag til
hvordan det store overskud i foreningen kunne
bruges.

Thomas H.lørgensen, bestyrelsen fortalte, at
bestyrelsen er i gang med at arrangere en
studietur til England.
Bestyrelsen arbejder med en strategiplan som
kommer ud i 2019. Her vil der også komme
forslag til arrangementer i foreningen.

Revisor Carsten Clemmesen, Bornholm
fortalte, at revisorerne havde gennemgået
regnskabet. Revisorerne have den bemærkning til
regnskabef at der manglede noter på bilagene
om, hvem der havde brugt pengene og til hvilket
formåI. Det er ikke tilfredsstillende at det
mangler. Regnskabet er derfor godkendt med
forbehold.



Søren Nicholsen, Århus Universitet spurgte om
hvorfor der er sat dobbelt midler af til
hjemmesiden. Kassereren svarede, at det var for
at være på forkant.

Linette Andersen, Mariagerfi ord Kommune
spurgte om hvilke messer de 5000 kr. var sat af til
Bestyrelsen svarede at der her var tænkt på Have
og landskab,2AL9.

Karl fohan Hasselbalch, DLF kom med et forslag
om at bruge pengene på viden altså indkøb af
indlægsholdere.

Thomas Høigaard Jørgensen, bestyrelsen, kom
afslutningsvis med en opfordring til, at hvis
medlemmerne fik en god ide, så var de velkomne
til at kontakte bestyrelsen.

I na aer ikke var flere spørgsmål fra salen, sendte

I dirigenten regnskabet til afstemning. Regnskabet

I blev godkendt med klapsalver fra salen.

5 Fremlæggelse og vedtagelse af
budget og kontingent for det
kommende regnskabsår.

Kassereren gennemgik budget for 2017-2AlB.

Kontinsent2019
Kassereren oplyste, at kontingentet for 2019
forbliver uændret på 300 kr.

Da der ikke var nogen spørgsmål fra salen blev
budgettet vedtaget med klapsamler.

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og
bestyrelsessuppleant samt
revisorer

Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Dirigenten oplyste, at Thomas Højgaard |ørgensen
og Anders Nielsen var på valg og modtog genvalg.
Holger Boesen var ligeledes på valg, men modtog
ikke genvalg.
Dirigenten spurgte om bestyrelsen havde nogle
forslag til kandidater til posten. Bestyrelsen
pegede på Brian Vindahl, Helsingehallerne.
Generalforsamlingen valgte Brian Vindahl med
klapsalver.



Følgende suppleanter var på valg:
Dirigenten oplyste at Mikkel Andersen var på valg
og ikke modtog genvalg.
Bestyrelsen foreslog Sten Bartelsen, Slagelse
Kommune. Der var ikke andre modkandidater og
Sten Bartelsen blev valgt som suppleant.

Revisorer på valg:
Foreningens to revisorer Carsten Clemmesen og
Paul Frandsen var på valg og modtog genvalg. Der
var ingen modkandidater og Carsten Clemmesen
og Paul Frandsen blev begge valg.

7 Rettidigt indkomne forslag fra
medlemmer

Bestyrelsen havde modtaget et forslag fra Daniel
Madsen, Parken om at ændre kriterierne for
indstilling af "Groundsman of The Year.
I dag kan alle såvel uddannede groundsmen som
ikke uddannede indstilles til prisen. Daniel
Madsen, Parken, foreslog at ændre kriterierne, så

det kun vil være muligt for uddannede
groundsmen at få tildelt prisen.

Holger Boesen fra bestyrelsen kommenterede
Daniels forslag. Det er bestyrelsens erfaring, at de
besøgte stadions har haft en forventning om, at
vinderen af prisen er uddannet groundsman.
Derfor anbefaler bestyrelsen at
generalforsamlingen stemmer for Daniels Forslag.
Vedtages forslaget foreslår bestyrelsen, at der
indstiftes en ny pris, som kan gives til alle
medlemmer af GAD.

Forslaget afstedkom en livlig diskussion på
generalforsamlingen, hvor der var mange
kommentarer både for og imod forslaget:

Lars Køhler, Gladsaxe. Vi er alle græsnørder og
passionerede, men bliver kun indstillet til prisen
hvis man har gjort noget særligt. Er bange for at
det giver to spor og man kan være med eller ej.
Thomas førgensen, arbejdede seriøst med
groundsman-arbejdet uden at være uddannet
groundsman.



-Christina Hoff, bestyrelsen. Vi har en forening
med stor bredde. Vi har medlemmer der har
hands on og medlemmer med kontorarbejde.
Bestyrelsen ønsker at understØtte uddannelsen og
derfor er det vigtigt, at når man får titlen som
Groundsman of The Year, så skal den understØtte
uddannelsen,

Lars Køhler, Gladsaxe, havde en kommentar Så

skal man måske være groundsman for at sidde i
bestyrelsen til næste år?

Carsten Clemmesen kom med et forslag om at
give prisen til de nyuddannede groundsman for at
tilgodese groundsman uddannelse og ikke
udvande uddannelsen

Boye Thomsen, Svenningsens. Vi skal tænke os

godt om. Forslaget er i orden, men det kommer
måske for tidligt?

Linette Andersen, Mariager Fiord Kommune.
Havde en kommentar om, at præmien og
groundsmanuddannelse hænger sammen. Prisen
bør derfor gives til en praktiker.

Poul Frandsen, Kolding kom med en bekymring
om man var ved at splitte foreningen op ved at
vedtage forslaget.

Rikke Nordentoft, Århus Kommune havde en
kommentar om at forslaget ikke er
gennemarbejdet. Rikke foreslog at bestyrelsen
gennemarbej der forslaget til næste
generalforsamling.

Ivan Mortensen gjorde opmærksom på, at
generalforsamlingen var nødt til at stemme om
forslaget som det lå. Daniel kan trække det og
lade bestyrelsen arbejde videre med det. Daniel
fastholdt sit forslag.

Der var forslag til hemmelig afstemning. Og

Lars Olsen, Lyngby Stadion og Svend Christensen,
kommune blev som stemmetællere.



-Resultatet af afstemningen blev således:
Der var 26 stemmer for forslaget og 39 imod
forslaget. Der var 2 blanke stemmer. I alt 67
medlemmer havde stemt.

Da der ikke var flertal for forslaget, blev det
forkastet af generalforsamlingen.

Carsten Clemmesen, Bornholm: Havde en
forventning om at der arbejdes videre med
Daniels forslag og det gennemarbejdes til næste
års generalforsamling. Thomas Høj gaard

|ørgensen tilkendegav at bestyrelsen vil arbejde
videre med forslaget.

Dirigenten spurgte, om der var nogen, som havde
noget under eventuelt.

Den afgående formand Holger Boesen takkede
for årene som formand. Det havde været super
skønt at være med. I er sku nogle dejlige nogle,
sagde Holger afslutningsvis.

Thomas Højgaard førgensen, bestyrelsen,
takkede Holger for årene som formand og
overrakte Holger en kurv. Holger har lagt mange
timer i arbejdet afsluttede Thomas Højgaard

|ørgensen,

Fra sponsorerne var der også en stor tak fra Ivan
Mortensen. Holger du er festligt, folkeligt og
fornøjeligt at være sammen med.

Poul Frandsen, Kolding:
Havde en kommentar til mandagens regionscafe
Detvar udmærket at komme i gang med det
samme, efter at man var mødt ind mandag aften.

Fotokonkurrence
Formanden opfordrede alle medlemmer til at
stemme på årets foto. De indstillede fotos var
hængt op i salen.

Da der ikke var flere, der ønskede ordet takkede
dirigenten for god ro og orden.

9 Eventuelt
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