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Referat fra bestyrelsesmøde 
Mandag den 7. januar 2019 kl. 15.00 på Rønnes Hotel, Slettestrand 

 

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

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 (31. oktober 2018) 
 

Referat godkendt uden bemærkninger 

2 Økonomi – status 

 

JJ kunne fortælle at kontingent 2019 løber ind. 
Revisorer havde revideret regnskabet for 
indeværende år. Revisorer havde påpeget, at der 
manglede noter på bilag. Fremadrettet skal der altid 
være en note på alle bilag om, hvem der har brugt 
pengene og i hvilken sammenhæng pengene er 
blevet brugt. Ellers var der ikke noget at bemærke 
ved regnskabet. 
 

3 Medlemmer - status 
 

Der er pt. 184 medlemmer. Der er kommet 6 nye 
medlemmer til siden sidste B-møde i oktober 
måned. Samtidig havde 5 medlemmer meldt sig ud 
af foreningen bl.a. på grund af efterløn og jobskifte.  
 
Som tidligere år sker der typisk udmeldelser i 
forbindelse med at faktura for kontingent udsendes.  
Her tager medlemmerne stilling til medlemskabet af 
foreningen.  
 

4 Evt. udvidelse af sponsorkorpset  

 

Bestyrelsen havde fået flere henvendelser fra 
leverandører, som er interesserede i at blive sponsor 
til foreningen. Bestyrelsen vil se nærmere på en 
eventuel udvidelse af sponsorkorpset ved næste 
bestyrelsesmøde. Bestyrelsen vægter et bredt 
sortiment for branchen. 
 

5 Lokale Uddannelsesudvalg (LUU), Sandmosen 

 

HBC og LO har indtil nu siddet sammen i det lokale 
uddannelsesudvalg for Sandmoseskolen. HBC som 
repræsentant for GAD og LO som repræsentant for 
3F. Det har stor betydning for GAD at sidde med i 
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udvalget for at få noget igennem på 
uddannelsesområdet. HBC træder nu ud af udvalget 
i forbindelse med, at han forlader bestyrelsen. LO 
fortsætter i udvalget.  
 
THJ kontakter det lokale uddannelsesudvalg på 
Vilvorde. Det kunne også være givtigt at kende 
arbejdet i udvalget her.  
 

6 Nyhedsbrev – uge 5 
 

Emner til næste nyhedsbrev blev diskuteret. 

Følgende emner skal med:  

• Præsentation af den ny bestyrelse 

• Lidt fra Uge 2 seminar 

• Artikel om Groundsman of The Year 2018 

• Appetizer for studietur 2019 

• Introduktion til bestyrelsens nye strategiplan 

• Teaser for webshop 

• Indstiftelse af ny pris ”Årets græsstrå” i 

samarbejde med DBU Jylland 

 

7 Seminar uge 2 

 

Program for uge 2 blev gennemgået.  
På grund af sygdom er der ændringer til programmet 
i sidste øjeblik bl.a. til indlægget om maskiner 
torsdag morgen. KN har fundet ny indlægsholder 
som bliver Kim Tøttrup, Ålborg Kommune.  
  

8 Generalforsamling  

 

Ivan Mortensen er dirigent til generalforsamlingen. 
Der er indkommet et forslag til generalforsamlingen:  
 
Ændring af kriterier for Groundsman of the Year 
I dag kan alle såvel uddannede groundsmen som 
ikke uddannede indstilles til prisen. Bestyrelsen har 
fået et forslag fra Daniel Madsen, Parken, om at 
ændre kriterierne, så det kun vil være muligt for 
uddannede groundsmen at få tildelt prisen. 
 
Hvis forslaget vedtages, vil bestyrelsen fremsætte et 
forslag om, at der indstiftes en ny pris, som kan gives 
til alle medlemmer af GAD. 
 

9 Sponsorfrokost 

 

Imdex, Bionutria og Asbjørn Nyholt kommer ikke til 
sponsorfrokost og café.  
Der trækkes lod om standpladser efter frokosten.  
THJ uddeler markedsføringsmateriale til sponsorer, 
som de kan dele ud ved besøg rundt i landet. Det er 



 

 
Bedre baner – bedre bold 

 

afgørende for alle, at der kommer flere medlemmer 
til GAD.  
 

10 Evt. - herunder næste møde (27. februar 2019)  

 

Næste møde afholdes den 23. januar kl. 12.00 i 
Odense, på restaurant Næsbyhoved Skov, Kanalvej 
52, 5000 Odense C 
Husk at melde afbud, af hensyn til forplejning. 

 

 


