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Dagsorden til bestyrelsesmøde 
Onsdag d. 19. juni 2019 kl. 15.30 på 

SKYPE 
 

Mødedeltagere: 
Thomas H. Jørgensen (THJ), Christina Hoff (CH), Jørn Jensen (JJ), Brian Vindahl (BV), Lars Olsen (LO), 
Sten Bartelsen (SB). 
 
Afbud:  
Anders Nielsen (orlov). 

Referent: TJ 

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 
1 Godkendelse af referat fra sidste møde  

(23. januar 2019) 
 

2 Økonomi – status 

 

Indestående i bank pr. 3. juni 2019 ca. kr. 400.000. 
 
Der har været forespørgelse på muligheden for at 
kunne betale medlemskab via Mobilepay. Det vil 
koste en én gangs udgift på kr. 999,00 og 
efterfølgende kr. 0,75 pr. betaling for de første 2000. 
JJ aftaler nærmere med banken.   
 

3 Medlemmer - status 
 

Der er pr. d.d. 208 medlemmer. Der er sket en 
stigning på godt 13% i år. 
 

4 Udvidelse af sponsorkorpset / sponsorer 

generelt 

 

Kvalificering modtaget fra Tinymobilerobots, se 
vedlagte og tidligere rundsendte (21.03.19). 
 
Ønske fra Pitchmark (England) om sponsorat – dog 
er det vist TF Sport og Fritids engelske 
leverandør/samarbejdspartner, se mail sendt til jer 
d. 13.05.19. 
Der ønskes ikke flere sponsorer lige nu, men stopper 
andre åbner muligheden sig. 
Ift. robotter, så vil GAD afsøge markedet for 
leverandører og tilbyde pladsen til de leverandører 
som måtte være interesseret. Beslutningen om 
hvem det bliver, bliver herefter taget af bestyrelsen. 
 
Henvendelse fra sponsor vedr. bekymring omkring 
samarbejde med Asbjørn. Der var forståelse af, at 
GAD benytter/anbefaler Asbjørn som konsulent. 
Dette blev manet i jorden. 
 

5 OneDrive/mailadresser Er alle kommet på OneDrive og begyndt at bruge 
@groundsman.dk mails? 
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TJ udsender mailadresser og login til OneDrive. Der 
skal gøres en indsats for at komme på så vi kan 
lette arbejdet specielt omkring OneDrive.  
 

6 Sociale medier samt hjemmeside – status 

 

Tilgangen af abonnenter til nyhedsbrevet er steget 
med 8,9% og er dermed kun 1,1% fra at opfylde 
målet i strategiplanen. 
Det forventes at vi er klar i august. 
 

7 Studietur 

 

Hvordan gik turen d. 7.-9. maj? 
 
Studietur løb op i kr. 77.785,18 for 24 deltagere (kr. 
3.241,05 pr. deltager). Desværre blev turen kr. 
11.000,00 dyre grundet tjek-ind fejl. 
 
Skal der planlægges en studietur for 2020 og hvem 
gør, hvortil, hvornår og sammen med hvilke 
sponsorere? 
Der skal arrangeres en tur mere. Kunst- og 
hybridgræs er emnet. 
Der ligges op til samarbejde med sponsorer på 
temadagen i september. 
TJ, Cho, BVH deltager i planlægning og afvikling af 
turen. 
 
Flere medlemmer efterlyste kvittering for 
indbetalingen af egenbetaling, da de fik turen 
betalt af arbejdsgiver. Vi kan fremadrettet tilbyde 
at sende opkrævning direkte til arbejdsgiver via 
EAN-nr. 
 

8 Samarbejde med/om sekretariatsfunktion Aftalen med Asbjørn Nyholt ApS er blevet justeret til 
i positiv retning for GAD set med økonomiske øjne. 
Timelønnen for nogle af opgaverne er simpelthen for 
høj (kr. 395,00 es. Moms), en HK’er kan eks. 
ansættes for kr. +/- 200,00 pr. time, en rigtig god kr. 
250,00-275,00). Det gør dog at nogle opgaver 
dermed overgår til bestyrelsen, bla. de sociale 
medier og referater ifm. bestyrelsesmøder. Ny aftale 
vedlagt som bilag. 
 
Der har været afholdt et møde med DGA om et evt. 
samarbejde med DGA om fælles 
sekretariatsfunktion. Mangler tilbagemeldinger fra 
DGA. Se bilag. 
 

9 
 

Status uge 2 
 

Planlægning er i fuld gang og det bliver et 
spændende seminar. 
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Ændring i at Årets Groundsman ikke skal lave indlæg 
ligesom årets elev heller ikke skal lave et indlæg. Der 
er mangel på tid i programmet. 
Underholdning med Dan Andersen (standup) og 
Kosmonauterne. 
 

10 
 

Fremmøde ved svendeprøver 2019 RTS har bevisoverrækkelse d. 7. juni 2019,  elev:  
Daniel Sahlmann Andersen, Valby. TJ deltog under 
svendeprøven. 
 
Sandmosen har bevisoverrækkelse d. 25. oktober 
2019, 5 elever: 
Kenneth Roldhave, Lyngby (er medlem).  
Per Kirkegaard, Halsnæs (er medlem).  
Miki Stengaard Pedersen, Skive (er medlem).  
Rasmus Lind, Mariagerfjord (er medlem).  
 
Hvem møder op og hvordan gør vi? 
Tj deltager også på Sandmosen og medbringer 
gaver etc. 
 
Hvad giver vi dem i gave? 
1 sweatshirts og ét års gratis medlemskab? Andet? 
Daniel fik en sweatshirt og en polo samt en nål og 
medlemskab. 
 

11 
 

Bestyrelsen efter generalforsamling 2020 Jørn har meddelt han stopper sit virke i GAD efter 
generalforsamlingen i januar 2020.  
 
Hvad gør vi så? 
Knud Høgh Rasmussen har meldt sit kandidatur som 
kasserer.  
Vi forsøger at få Knud ind hvis han fortsat er 
interesseret. TJ tager en snak med Knud. 
 

12 
 

Temadag med sponsorer I september 2019 Vi har planlagt en temadag med sponsorerne d. 19. 
september. Det afholdes sammen med uge 38 
arrangementet i Svendborg. 
Der skal laves indbydelse og mødet skal planlægges  
TJ arbejder på arrangement for medlemmer og 
sponsorer d. 19.-20. sep. Temadag med 
sponsorgruppen rykkes derfor til d. 20. sep.  
 
Hvem står for sponsorarrangementet? 
 

13 LLU Vi besluttede at vi ønsker at beholde vores plads i 
LLU således at vi sidder to fra 
Groundsmandsforeiningen.  
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Lars Olsen sidder der i LLU som repræsentant for 3F 
og bliver betalt herigennem. Lars fremføre ligeledes 
de ting GAD måtte have. 
CHO træder ud af LUU igen da det ikke er muligt at 
presse møder ind med det korte varsel der gives. 
 
Intet nyt ift. LUU i Roskilde. 
 

14 
 

Årets elev Aftalen er på plads og eleven skal afsted i uge 47. Ét 
bestyrelsesmedlem kan deltage mandag-tirsdag. 
TJ deltager gerne. 
 

15 
 

Evt. - herunder næste møde 28. august ifm. 
Have & Landskab. 

 

Banetest breddebaner: 
Mail til Asbjørn med afslag og begrundelse udsendes 
efter mødet. 
 
Næste møde: 
Sten ligger lokaler til mødet d. 28.08.19. Middag 
efter mødet, Sten bestiller bord til 6 personer. 
Dagsorden og mødested og tidspunkt udsendes 
senere. 
 

 

 


