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Referat af bestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 4. februar 2020 kl. 18.00 

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), Knud 
Høgh Rasmussen (KHR), Lasse Filsø (LF). 
 
Afbud:  
Brian Vindahl Hansen (BVH), Henri Poulsen (HP). 

Referent: Thomas Jørgensen 

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
(6. januar 2020) 
 

Ok. 

2 Bestyrelsen Brian Vindahl Hansen har anmodet om sygeorlov på 
ubestemt tid.  
 
Bestyrelsens sammensætning ser herefter sådan ud: 

- Formand Thomas Spuur Jørgensen. 

- Næstformand Christina Hoff. 

- Kasserer Knud Høgh Rasmussen. 

- Sekretær Erik Johnsen. 

- Konsulent Lasse Filsø *1. 

- 1. suppleant Lars Birch Olsen. 

- 2. suppleant Sten Bartelsen. 

Ovenpå erfaringerne fra 2019 og desværre nu også i 2020 
med fraværende bestyrelsesmedlemmer, er det besluttet 
at der kan hentes ekstern hjælp ifm. af medlemmer som 
kan løfte specifikke opgaver for foreningen. 

- Der arbejdes videre med emnet i strategiplanen 

under udvalg. 

3 Økonomi – status  
 

- Knud er oprettet i banken så han kan overtage fra 

Jørn. 

- Der er pr. 04.02.20 kr. 260.256,76 i banken. 

- Vil et regnskabsprogram give mening? 

o Selv sende opkrævninger etc. 

▪ KHR undersøger på kommende 

møde med revisorerne.  

o Vil det lette noget ligesom MobilePay? 
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▪ Snak evt. med Karin om hvad det vil 

lette. 

• KHR undersøger dette når 

han er kommet ind i 

arbejdet i GAD og der har 

fundet sig tilrette. 

 

o Kan en momsregistrering betale sig? 

▪ KHR undersøger på kommende 

møde med revisorerne.  

UNO har stadig ikke betalt deres sponsorat for 2019. 
- Sponsoratet ophæves hvis ikke sponsoratet for både 

2019 og 2020 betales indenfor 8 dage fra 

fremsendelse af nye opkrævninger. 

o TJ eller KN meddeler UNO beslutningen og 

konsekvensen af ikke at indbetale 

sponsoratet og ny sponsor kan bydes 

velkommen hvis UNO ikke betaler. 

▪ KN sendt mail d. 10.02.20 

4 Medlemmer - status 
 

- Vi er 225 medlemmer pr. 4. februar 2020. 23 er i 

restance. 

o Medlemmerne skal være personligt medlem 

af GAD, dette ville lette opkrævninger og 

medlemmet må så finde ud af løsning med 

arbejdsgiver. 

▪ KN undersøger hvordan det kan 

gøres fremadrettet og med 

nuværende medlemmer. 

• Mail sendt til KN d. 

07.02.20. 

5 Mobilepay - Det skal undersøges igen, da det Jørn kom med fra 

banken, ikke er korrekt. Vi skal selv oprettet 

Mobilepay og iflg. banken er det omkostningstungt 

for en forening som vores, derfor skal det igen 

undersøges. 

o KN undersøger. 

▪ Mail sendt til KN d. 07.02.20. 

6 Normer for bredde- og kunstbaner samt 

kursus 

- Der er udarbejdet normer for breddebaner (kan 

benyttes på kunstgræs som ikke skal FIFA 



 

 
Bedre baner – bedre bold 

 

 godkendes). IFFD og LOA har efterspurgt dette og 

bedt os lave det. Vi kan samtidig selv bruge det ift. 

det planlagte banetestkursus og efterfølgende 

udbredelse af banetest lokalt på breddebaner. 

o Normerne er umiddelbart godkendt. Der 

skal dog laves en lokaltest som foretages af 

LBO og SB. LBO og SB melder tilbage på 

kommende bestyrelsesmøde d. 27.05.20. 

 

- Der skal laves en lille pixibog med indhold af 

forskellige ukrudtstyper, græsarter etc.  

o TJ spørger AMU-Nordjylland om de vil 

udarbejde den efter beskrivelse af GAD. 

Øvrige sponsorer tilbydes at kunne deltage i 

udarbejdelsen.  

7 Uge 2 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. 

o 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. 

 
8 Aftale med Nyholt ApS - TJ indgår ny aftale med Nyholt ApS på samme vilkår 

som seneste aftale. 

o Mail sendt d. 07.02.20. 

9 
 

Hjemmesiden - Vi er i fare for at miste hjemmesiden da vi ikke har 

reageret på henvendelser om overdragelse. TJ har 
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d. 17.01.20 anmodet om erhvervs NEM-ID da dette 

kræves for at kunne godkende overdragelsen, dette 

er godkendt og TJ afventer modtagelsen af dette. Vi 

har til d. 16.02.20. TJ er NEM-ID-administrator for 

GAD. 

o TJ klare det og overdrager 

administratorrettighederne til 

sekretariatet.  

▪ Overdragelse af domænet til TJ 

sket d. 07.02.20. 

10 
 

Digitalisering OneDrive: 
- Husk at benytte OneDrive. 

o Ved manglende login eller behov for 

hjælp så lad os klare det under 

bestyrelsesseminaret. 

Mailadresser: 
- Vil være godt hvis alle bruger deres groundsman.dk 

mailadresser, det viser en eller anden form for 

professionalisme. 

 

- Ved behov kan der købes digitale medier til 

medlemmer af bestyrelsen. Medierne er GADs 

ejendom og skal afleveres ved udtrædelse af 

bestyrelsen. 

o EJ ønsker iPad og denne indkøbes med 

tastatur. 

▪ Er udleveret. 

11 Årets Groundsman Hvem ledsager Henrik til efteråret? 
- LBO ledsager Henrik. 

12 Henvendelse fra Chris Hauge om Liga-
testen 

Chris henvender sig med henblik på at diskuterer liga-
testen som han og bla. Parken er meget utilfredse med. 
Haderslev har også udtalt sig negativt ligesom Lyngby ej 
heller ser positivt på det.  
 
Det kan nemt klares af en groundsman og behøver ikke 
være privat virksomhed og man behøver ikke flyve en 
udlænding ind til formålet.  
 
Groundsmen kan teste hinandens baner eller overvåge når 
det gøres, så er det uvildigt.  
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Der er en følelse af, at groundsmanden skubbes ned af og 
ikke op ad ift. selv at udfører testen og hans faglighed 
fjernes. 
 
Forslag fra LBO og TJ om at inviterer groundsmen fra 
superligaen til mødes om emnet. 
 

- Det er besluttet at inddrage IFFD i opgaven da de 
har en anden gennemslagskraft end GAD. 

o TJ snakker med IFFD om det er noget 
som de har interesse i. 

 

13 Evt. - herunder næste møde   

 

De grønne partnerskaber skal vi med i. Det er d.d. aftalt 
med AMU-Nordjylland, at vi går med i partnerskabet og 
deltager i 2 årlige møder (formentlig i Århus) og har vi 
ressourcerne deltager vi også i årsmødet.  
Brobygningsforløb deltager vi i første omgang ikke i, men 
på sigt skal vi også med her. 

- KHR deltager i møderne. Dette meddeles AMU-

Nordjylland som fremadrettet sender info og 

invitationer til KHR til møder og ligeledes holder TJ 

orienteret som C.c. modtager af alle mails. 

o Mail sendt til Annie og Søren d. 

07.02.20. 

Bestyrelsesmøder 2020: 
- 27.05.20 kl. 15.30 – Skype. 
- 20.08.20 kl. 09.30 i Kolding hos Knud. 
- 04.11.20 kl. 15.30 - Skype. 
- 04.12.20 kl. 15.30 – København med efterfølgende 

middag. 

 
 
*1 Lasse Filsø er indtrådt som konsulent i bestyrelsen da Brian Vindahl Hansen desværre har bedt om orlov 
på ubestemt tid.  


