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Referat afl bestyrelsesmøde 
Onsdag d. 30. oktober 2019 kl. 9.00 

Restaurant Næsbyhoved Skov 
Kanalvej 52, 5000 Odense CO 

Frokost kl. 13.00 
 

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

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
(28. august 2019) 
 

Godkendt med bemærkning om medlemstal som 
undersøges ift. indbetalinger. 

2 Økonomi – status  
 

Status på Mobilepay? 
- På mødet d. 28.8.19 blev det aftalt, af JJ skulle køre 

videre med ideen.  

JJ sørger for oprettelse.  

JJ fremlagde regnskabet, der er brugt en del penge 

i år, men det er fint da meget er gået tilbage til 

medlemmerne. 

3 Medlemmer - status 
 

Vi er pr. 29.10.19 221 medlemmer, en stigning på 6 siden 
sidste bestyrelsesmøde. 
 
Fra årsskiftet til dato er vi steget med 31 medlemmer. 
 

4 Sponsorer Maskinmægleren.dk (Boye Thomsen og Jacob Vestergaard) 
ønsker sponsorat i GAD. De har overtaget bla. Wiedenmann 
som jo sponserer GOTY. 

TJ tager kontakt til Benny Svenningsens ift. aftalen 

og hvor vi griber det an i år (uddeling i januar). 

TJ får rettet sponsorkontrakt ift. sponsors ophold på 
seminaret i uge 2, er det formuleret i kontrakten at GAD 
afholder udgiften for én deltager pr. sponsorvirksomhed. 
Der er ment, at én deltager kan deltage på GAD’s regning 
ifm. sponsorcafé og festmiddag. 
 

5 Uge 2 - status 

 

Program er udsendes ultimo uge 44 til medlemmer og til 
modtagere af nyhedsbrev ca. én uge senere. 
 
Hvem deltager alle dagene? 
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- Der skal fordeles opgaver på mødet på Rønnes 

Hotel d. 6. januar 2020.  

6 Facebook - status 

 

- Status er, at opgaven overgår til ekstern 

samarbejdspartner da Brian desværre er 

sygemeldt. Siden vil blive oprettet snarest muligt og 

i tæt samarbejde med Brian og hans ideer og 

tanker. 

7 Banetestkursus - status 

 

CH har overtaget projektet.  
 
CH og SB arbejder videre sammen om projektet som skal 
udvikles så økonomien er lavere end det som Asbjørn 
tidligere har udbudt. Testen skal være til brug for både 
elitestadions og breddebaner. 
 
CH tager kontakt til Bente Mortensen og snakker med 
hende om hun evt. kan udføre disse test eller kender en der 
kan. 
 

8 Arrangement i Svendborg/Temadag for 
sponsorgruppen 

Arrangementet gik godt og har fået ros af flere deltagende 
medlemmer og der er positive tilbagemeldinger fra 
sponsorerne som deltog. 

- Placering af arrangementet (Hotel Svendborg) fik 

meget ros grundet placeringen og kvaliteten af 

stedet. 

THJ har snakket med Annie Sønderby om at gentage 
konceptet i uge 38 2020. Dog er stedet (Hotel Svendborg) 
omkostningstungt. 
 
Der tænkes i, at lave noget ifm. Maskiner under broen. 
 

9 Arrangementer generelt 

 

Afholdte arrangementer: 
8.-10. januar 2019: 

- Uge 2. 

14.-15. februar 2019: 
- Uge 5 Bestyrelsesseminar. 

7. marts i Haderslev: 
- Seegrow væksttelt. 

7.-9. maj 2019 Studietur til England.  
 
19. juni i Lyngby: 
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- Sparkedæk dag med sponsorere og medlemmer.  

19.-20. september i Svendborg: 
- Der deltog 37 og et flertal af sponsorgruppen 

deltog. 

20. september i Svendborg: 
- Temadag blev afholdt for sponsorgruppen, dette 

med succes og med ros fra de deltagende 

sponsorerer. 

29. oktober i Odense om vinterklargøring af græsbaner: 
- Der deltog 35 medlemmer. 

Kommende arrangementer: 
- 27. november 2019 i Odense om vintervedligehold 

af kunstgræs. Der er pr. 29.09.19 tilmeldt 35 

deltagere.  

10 Bestyrelsen efter generalforsamling 

2020 

 

Bestyrelsesmedlemmer på valg: 
- Christina Hoff - modtager genvalg 

- Jørn Jensen - modtager ikke genvalg. 

o (Knud Høgh Rasmussen, Kolding Kommune 

stiller op til posten som kasserer).  

Suppleanter på valg:  
- Lars B. Olsen - modtager genvalg 

Revisorer på valg:  
- Carsten Clemmensen - modtager genvalg 

- Paul Frandsen - modtager genvalg 

11 Sparke dæk-/Temadag uge 25, 2020 Brian Vindahl Hansen (Helsinge), Knud Høgh Rasmussen 
(Kolding) og Erik Johnsen (Aalborg) vil gerne lægge anlæg til 
et arrangement i 2020. 
 

12 Gaver Politik ift. gaver og hvornår de gives og hvad der gives for. 
Se bilag. 
 

13 Strategiplan Alt går planlagt efter strategiplanen. 
 

14 Evt. - herunder næste møde   

 

Næste møde fredag d. 6. december 2019 i København kl. 
15.00 og middag kl. 19.00. 

TJ melder lokation ud. 
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Mødedatoer 2020: 
- Mandag d. 06.01.20 kl. 15:30 på Rønnes Hotel (uge 

2 planlægning). 

- Onsdag d. 15.04.20 kl. 9.30 – Skype.  

- Onsdag d. 19.08.20 kl. 9.30 under Maskiner under 

broen.  

- Torsdag d. 29.10.20 kl. 9.30 – Skype.  

- Fredag d. 11.12.20 (uge 2) start kl. 15.00 efterfulgt 

af julemiddag.  

Bestyrelsesseminar med sponsordag: 
- Uge 6 - 2020 (onsdag d. 5.-6. februar 2019). 

Henvendelse fra messeudvalget (Lasse Lindholm og Niels 
Kirkegaard) fra ”Maskiner under broen”, som ønsker vores 
og DGA’s deltagelse i møde i december (dato følger)  
 ift. at ramme vores segmenter og få vores bidrag og ideer.  

JJ køre med dette. 

 


