
 

 
Bedre baner – bedre bold 

 

Referat af bestyrelsesmøde 
Fredag d. 6. december 2019 kl. 15.00 

Bagsværd Stadion 
Middag kl. 19.15 

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

Referent: Thomas Jørgensen 

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
(30. oktober 2019) 
 

Godkendt uden kommentarer. 

2 Økonomi – status  
 

Årsregnskab gennemgået. 
 
Mindre indtægt på medlemssiden hvor betaling ikke 
modtages og medlemmer som melder sig ud eller bliver 
udmeldt grundet restance.  
 

3 Medlemmer - status 
 

Siden årsskiftet er der kommet 48 nye medlemmer.  
- Kan nye medlemmer som melder sig ind, tvinges 

til at skulle købe medlemskabet og betale via 

mobilepay på hjemmesiden, så man ikke er 

godkendt før betalingen, er gennemført? 

o TJ beder KN undersøger. 

4 Sponsorer 
 

Wiedenmann er stoppet som sponsor af Groundsman of 
the Year og Lindholm Maskiner har overtaget sponsoratet 
for 2019. Stoppet skyldes at maskinmælger.dk ikke kan 
optages som sponsor i GAD og vores samarbejde med 
Campey om Årets Elev. 
 
Flere sponsore kan fremtidigt være sammen om prisen, det 
kan åbne flere døre og måske gøre turen mere 
oplevelsesrig. Lindholm er interesseret.  

- HP undersøger i sit bagland om de vil være 

fremadrettet sponsor af turen. 

 

5 Uge 2 - status 

 

Pr. 6. december 2019 var der tilmeldt 150 og der er nu 
lukket for alt tilmelding. 
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- Indlægsholdere kan indkvarteres på Sandmosen 

hvis ikke der plads på Rønnes Hotel. 

6 Facebook - status 

 

Gruppe og side køre.  
Del gerne historier og inviter medlemmer – skab liv. 
 

7 Banetest-/kvalitetssikringskursus – 

status 

 

Normer for bredde- og kunstbaner 

 

Der indgås dialog med Annie Sønderby om hvornår kurset 
skal afvikles efter uge 2. 
 
Der indgås aftale med Nyholt ApS om udvikling af normer 
for bredde- og kunstbaner. 
 

8 
 

GOTY 2019 Vinderen er fundet og turen er ved at blive planlagt.  

9 Bestyrelsesseminar med sponsordag 

 

Uge 6 - 2020 (onsdag d. 5. - torsdag d. 6. februar 2020). 

10 Bestyrelsen efter generalforsamling 

2020 

 

Bestyrelsesmedlemmer på valg: 
- Christina Hoff - modtager genvalg. 

- Jørn Jensen - modtager ikke genvalg. 

o Bestyrelsen foreslår Knud Høgh Rasmussen, 

Kolding Kommune. 

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

Revisorer på valg:  
- Carsten Clemmensen - modtager genvalg. 

- Paul Frandsen - modtager genvalg. 

Der er behov for at medlemmer i bestyrelsen yder en 
indsats. TJ udarbejder skrivelse til Brian og Anders ift. 
deres fremtidige virke i GAD’s bestyrelse. Skrivelsen 
sendes rundt til øvrige bestyrelsesmedlemmer inden den 
sendes til Brian og Anders. 
 

Der blevet snakket om evt. erstatninger for Brian og 
Anders. 

 
11 Arrangementer generelt 

 

Afholdte arrangementer (9 stk.):  
8.-10. januar 2019: 

- Uge 2. 

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

7. marts i Haderslev: 
- Seegrow væksttelt. 
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7.-9. maj 2019 Studietur til England.  
 
19. juni i Lyngby: 

- 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. 

27. november 2019 i Odense om vintervedligehold af 
kunstgræs. 

- Der deltog 40 medlemmer. 

Kommende arrangementer: 
Uge 2 2020. 
 
Bestyrelses seminar uge 6 2020 (onsdag-torsdag): 

- Der følges bla. op på formiddagen der blev afholdt i 

uge 38 i Svendborg og resultatet af denne dag. 

Sparke dæk-/Temadag uge 25, 2020. 
- Der er pr. 3 lokationer (Helsinge, Aalborg og 

Kolding) og der skal gerne være 5 lokationer. 

o Sydsjælland (Steffen Mortensen) og Fyn 

(Martin i Næsby eller Elisabeth Bonde i 

Assens). 

LBO snakker med dem og emnet tages om 

til regionscafé på uge 2 2020. 

Der skal snakkes med Annie om afregning ifm. AMU-
kurser som GAD reelt arrangerer. 
 

13 Strategiplan Alt går planlagt ift. strategiplanen. 
 

14 Evt. - herunder næste møde   

 

Næste møde mandag d. 06.01.20 kl. 15:30 på Rønnes Hotel.  
 

 
 


