
 

Referat af bestyrelsesseminar 2019 
Onsdag d. 5. – torsdag d. 6. februar 2020 

Rønnes Hotel og Restaurant 
Kystvej 25, Slettestrand 

9690 Fjerritslev 
 

Mødedeltagere: 
Thomas S. Jørgensen (THJ), Christina Hoff (CH), Erik Johnsen (EJ), Lars Olsen (LO), Sten Bartelsen (SB), Lasse 
Filsø (LF). 
 
Afbud: 
Knud Høgh Rasmussen (KHR), Henri Poulsen (HP). 
 

Referent Thomas Jørgensen 

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 
 

Strategiplan - Gennemgang, tilretning, nedsættelse af udvalg etc. og 
godkendelse af strategiplan. 

 

2 Opfølgning på sponsordag i 
Svendborg, ved CH 
 

- CH gennemgik resultaterne fra temadagen med sponsorerne i 
Svendborg. 

3 Revision af årshjul  

 

- Revision af årshjul. 
 

4 Fremlæggelse af strategiplan for 

sponsorerne 

 

- Fremlæggelse af strategiplanen for sponsorerne og indspark 
fra dem om samme. 

5 
 

Opfølgning på temadag i Svendborg 

med sponsorerne, ved CH 

 

- CH gennemgik resultaterne fra temadagen med sponsorerne i 
Svendborg. 

6 Middag med sponsorerne 

 

 

7 Opfølgning på regionscafé, ved 
Sten og Lars  
 

- Arrangementer i uge 23-25. Sponsorerne ønsker det afviklet 
med 2 arrangementer pr. uge. 
 

- Der er ikke krav om, at sponsorerne skal medbringe maskiner 
eller produkter.  
 

8 Opfølgning på uge 2 seminar 2020 
 

- Evalueringer skal foretages under seminaret og i umiddelbar 
forlængelse af hvert enkelt indlæg. SurveyMonkey el. kan 
benyttes. 

o LF kigger på løsninger og melder tilbage på 
kommende bestyrelsesmøde. 

- Karin udsender statistik over evalueringerne med kommende 
nyhedsbrev. De bedste kommentarer udsendes også. 

TJ beder Karin om dette. 
 



 

- Aftalen med AMU-Nordjylland om ”Things-to-do” skal være 
meget mere skarp. Alle aftaler med indlægsholdere og planer 
for afvikling af ugen skal være klar inden uge 46. 

- Der skal være et sidste opfølgende møde primo december. 
- Der skal laves en to-do-liste med hvem gør hvad ift. uge 2. 

Dette skal seneste være på plads på mødet i december. 
  

9 Rejseaktiviteter 
 

- Der blev af sponsorgruppen stillet forslag til, at der oprettes 
en konto til rejseaktiviteter for bestyrelsen. Der snakkes med 
Carsten Clemmensen om hvordan dette kan gøres. 

o KHR kontakter CC. 
 

10 Evt.  

 

- Der skal produceres en video op til EM2020 som forklarer en 
groundsman’s arbejde ifm. pleje af boldbaner. 

o TJ undersøger. 
 

- KN skal via journalist lave en kort tekstpræsentation af hvad 
en groundsman er. 

o TJ beder KN om dette. 
 

- Gøre opmærksom på os selv til eks. Skovskolen i Nøddebo. 
o LF undersøger mulighederne. 

 

 


