
 

 
Bedre baner – bedre bold 

 

Referat af bestyrelsesmøde 
Mandag d. 6. januar 2020 kl. 15.30 

Rønnes Hotel 
 
 

Mødedeltagere: 
Thomas S. Jørgensen (THJ), Christina Hoff (CH), Lars Olsen (LO), Sten Bartelsen (SB), Henri Poulsen (HP). 
 
Deltog under punkt 9: 
Carsten Clemmensen (CC), Poul Frandsen (PF). 
 
Afbud:  
Jørn Jensen (JJ), Anders Nielsen (AN), Brian Vindahl Hansen (BVH). 
 

Referent: Thomas Jørgensen 

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
(6. december 2019) 
 

Ok. 

2 Økonomi – status  
 

Hvem fremlægger på generalforsamlingen?  
- Thomas. 

Økonomien for 2020 ser fin ud. 

 
3 Medlemmer - status 

 
Vi er pr. d.d. 221 medlemmer. 

4 Groundsman of The Year 
 

Lindholm Maskiner og Linds Semenco har indgået 
partnerskab om prisen fra 2019 så den i dag hedder: 

- Lindholm & Linds Semenco Groundsman of The 

Year-Denmark. 

5 Strategiplan Alt går planlagt ift. strategiplanen. 
 

6 Bestyrelsesseminar med sponsordag 

 

Hvem foretager planlægning? 
- Onsdag-torsdag i uge 6 – 2020. 

7 Banetest-/kvalitetssikringskursus – 

status “Normer for bredde- og 

kunstbaner” 

 

Der indgås aftale med Nyholt ApS om udvikling af normer 
for bredde- og kunstbaner og arbejdet skal være afsluttet 
med udgangen af februar 2020. 
 
Der indgås dialog med Annie Sønderby om hvornår kurset 
skal afvikles efter uge 2. 
 

8 
 

Bestyrelsen efter generalforsamling 

2020 

 

Bestyrelsesmedlemmer på valg: 
- Christina Hoff - modtager genvalg. 

- Jørn Jensen - modtager ikke genvalg. 
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o Bestyrelsen foreslår Knud Høgh Rasmussen, 

Kolding Kommune. 

- Anders Nielsen – modtager ikke genvalg. 

o Bestyrelsen foreslår Erik Johnsen, Aalborg 

Kommune. 

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

Revisorer på valg:  
- Carsten Clemmensen - modtager genvalg. 

- Paul Frandsen - modtager genvalg. 

Brian Vindahl Hansen har gennem længere tid ikke 
været aktiv i bestyrelsen pga. personlige årsager. Vi får ikke 
svar på vores henvendelser, derfor må opgaverne desværre 
fordeles på de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

 
9 Regnskab 

- under punktet deltog TSJ og CH. 

Er godkendt af revisorerne med bemærkninger grundet 
manglende bilag og rod i bilagene. 

- Møde med revisorerne er afholdt mandag d. 6. 

januar 2020 kl. 20.30. 

o Det er aftalt, at CC. hjælper kasseren 

med at udarbejde regnskabspraksis. 

o Der skal laves erklæring på, at GAD 

udlåner eks. iPad, pc osv. til 

bestyrelsen. 

9 Uge 2 2020 - Opgaver etc. er fordelt blandt bestyrelsens 

medlemmer og andre. 
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Kunstgræs kursus Dialog med Sandmosen (Hans) om kursus.  
- Lars fortæller om dialogen med Hans. 

11 Evt. - herunder næste møde   

 

Næste møde onsdag d. 05.02.20 kl. 09.00 på Sandmosen.  
- Ankomst tirsdag aften. 

 
 


