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Referat fra bestyrelsesmøde 
Onsdag d. 23. januar 2019 kl. 12.00 på 

Restaurant Næsbyhoved Skov, Kanalvej 52, 5000 Odense C 
 

Mødedeltagere: 
Thomas H. Jørgensen (THJ), Christina Hoff (CH), Jørn Jensen (JJ), Brian Vindahl (BV), Lars Olsen (LO),  
Karin Normann (KN). 
 
Afbud: Jørn Jensen (JJ), Henri Poulsen (HP), Anders Nielsen (AN), Sten Bartelsen (SB) 
 

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 (7. januar 2019) 
 

Der var ingen bemærkninger til referatet.  

2 Økonomi – status 

 

JJ havde fremsendt regnskab til formanden, som 
gennemgik det. Der var ikke noget at bemærke.   
 
Bestyrelsen arbejder videre med initiativer til 
anvendelse af foreningens egenkapital.   
 

3 Medlemmer - status 
 

Foreningen har p.t. 201 medlemmer. I forbindelse 
med uge 2 seminar fik foreningen 11 nye 
medlemmer og nåede på den måde de magiske 200 
medlemmer.  
 

4 Strategiplan Foreningen har nu eksisteret siden december 2011.  
Bestyrelsen arbejder med en strategiplan for at 
fastholde det ståsted foreningen har fået og 
udbygge foreningen yderligere.  
 
Arbejdet med strategiplanen kræver god tid til at 
fordybe sig og bestyrelsen iværksætter derfor et 2 
dages arbejdsmøde i samarbejde med AMU-
Nordjylland. Sponsorgruppen inviteres med til 
arbejdsmødet, så bestyrelsen og sponsorerne 
sammen kan udvikle samarbejdet.   
Arbejdsmødet afholdes i uge 7. De 3 hovedpunkter 
til mødet er:  
 

• Opfølgning på uge 2 seminar 2019 

• Revision af årshjul 

• Strategiplan, indspark fra sponsorer 



 

 
Bedre baner – bedre bold 

 

 
Bestyrelsen besluttede at GAD skal på Facebook og 
LinkedIn. Bestyrelsen vurderer at de to platforme er 
væsentlige for at udbrede kendskabet til GAD.  
  

5 Udvidelse af sponsorkorpset  

 

I dag har foreningen 17 sponsorer. Bionutria ønsker 
ikke at fortsætte som sponsor og er derfor udtrådt af 
sponsorkorpset.   
 
Der indgås ny sponsoraftale med Campey.  
JJ og THJ er kontaktpersoner til sponsorerne.  
 

6 Lokale Uddannelsesudvalg (LUU), Sandmosen 

 

LO sidder i LUU for Sandmosen som repræsentant 
for 3F. Det er yderst vigtigt, at der også sidder en 
repræsentant med fra bestyrelsen. CHO vil derfor 
sidde med i LLU på Sandmosen.  
 
THJ har haft kontakt til Vilvorde, som var positive i 
forhold til deltagelse i det lokale uddannelsesudvalg 
på Vilvorde. Vilvorde vender tilbage til bestyrelsen.  
Bestyrelsens repræsentant bliver BV.  
 

7 Nyhedsbrev – kommende 
 

• Præsentation af den ny bestyrelse 

• Lidt fra Uge 2 seminar 

• Artikel om Groundsman of The Year 2018 

• Appetizer for studietur 2019 

• Teaser for webshop 

• Ny pris til årets elev 

8 Seminar uge 2 

 

Bestyrelsen har fået meget gode tilbagemeldinger på 
uge 2 seminar 2019.  
Bestyrelsen besluttede at snakke uge 2 seminar 
igennem på det kommende arbejdsmøde i februar 
for at have god til det. Her aftales plan for uge 2 
seminar 2020. 
 

9 Møde med spillerforeningen  Spillerforeningen har inviteret GAD til møde. Mødet 
finder sted onsdag den 30. januar.  
 

10 Samarbejde med IFFD 
 

Efter invitation fra IFFD har bestyrelsen drøftet 
medlemskab. Bestyrelsen har besluttet at indgå et 
samarbejde med IFFD.  
 

11 Groundman of the year 2018 – orienteering 
 

Groundsman of The Year Holger Boesen, Skive, skal 
til Liverpool. Boye Thomsen deltager fra 
Svenningsens. Det endelige program er ikke fastlagt 
endnu.  
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12 Studietur 
 

Som et af tiltagene for foreningens medlemmer 
arbejder bestyrelsen på en studietur til England.  
E-Marker og Campey vil være sponsorer på denne 
tur. Der bliver egenbetaling i form af, at man selv 
skal indkøbe flybillet.  
Bestyrelsen håber på at kunne samle 20 deltagere. 
Hvis der er flere tilmeldte, vil de have førsteret til 
næste tur.  
Bestyrelsen lægger meget høj vægt på at faglighed 
er i højsædet på turen.  
 
Tidshorisont. Primo Maj måned 2019. 
 

13 IT 
 

Nyindkøb 
THJ indkøber IPad.  
 
Fælles deling af dokumenter 
Flere i bestyrelsen arbejder i One drive. THJ hører på 
priser og muligheder på One drive, så bestyrelsen og 
sekretæren kan tilgå foreningens dokumenter.  
 
Nye mailadresser 
KN får koder til nye mailadresser til bestyrelsen, så 
alle har en adresse med @groundsman.dk 
 

14 Evt. – herunder næste møde   
 

 

Konstituering af bestyrelsen 
Efter generalforsamlingen den 8. januar 2019 
konstituerede bestyrelsen sig. Bestyrelsen i GAD ser 
derfor ud som følgende: 
 

Formand Thomas H. 
Jørgensen 

Idrætsanlæggene i 
Gladsaxe 

Næstformand Christina Hoff Odense Kommune 

Kasserer Jørn Jensen Fredericia Stadion 

Sekretær Anders Nielsen Herning Kommune 

Bestyrelsesmedlem Brian Vindahl Helsinge Hallerne 

1. Suppleant Lars Olsen Lyngby Stadion 

2. Suppleant Sten Bartelsen Slagelse Kommune 

Repræsentant 
sponsorer 

Henri B. 
Poulsen 

Semenco 

 
Foreningens revisorer blev genvalg og er som 
følgende: 
 

Revisor Carsten Clemmesen Bornholm 
Idrætsområder 

Revisor Paul Frandsen Kolding Kommune 

 
ERFA-møde 
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Groundsman Allan Feddersen, Haderslev Stadion har 
inviteret GAD til at komme på besøg og se det nye 
lysanlæg i aktion. ERFA-mødet laves i samarbejde 
med AMU-Nordjylland, så der kan gives tilskud til 
arrangementet.  THJ laver indbydelse og kontakter 
Annie Sønderby, AMU. 
 
Udstillinger 
Bestyrelsen diskuterede deltagelse ved Have og 
Landskab med en stand. Bestyrelsen besluttede ikke 
at deltage denne gang.  
 
Næste møder:  

Dato Sted Tid 
14.-15. februar  Sandmoseskolen 08.00 

27. maj Skypemøde 15.30 

28. august Slagelse1 14.30 

3. december Odense2 12.00 

1: Slagelse Kommune, Dalsvinget 13, 4200 Slagelse 
2: Restaurant Næsbyhoved Skov, Kanalvej 50, 5000 
Odense C 

 


