
 

 
Bedre baner – bedre bold 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde 
Onsdag d. 27. maj 2020 kl. 12.30 

TEAMS 
 

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

Referent: Thomas Jørgensen 

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
(4. februar 2020) 
 

- Ingen  

2 Økonomi – status  
 

- Indestående i bank pr. 26. maj 2020 kr. 396.221,25. 

- 5 medlemmer og 2 sponsorere er i restance, der 

rykkes for betalingerne. 

3 Medlemmer – status 
 

- Der er pr. d.d. 224 medlemmer. Der er ikke 

tilkommet nye medlemmer siden d. 19. april 2020. 

4 Mobilepay – status - TSJ rykker Karin. 

5 Banetest-/kvalitetssikringskursus – 

status “Normer for bredde- og 

kunstbaner” 

 

- Status på banetest? 

o Hvem tester i øjeblikket eller hurtigst 

muligt ift. GAD BASIS? 

o 1 sæt testudstyr til GAD UDVIDET indkøbes 

og der kan ved behov indkøbes et 

yderligere sæt. 

o Udstyret skal lejes ud for kr. 2.000,00 + 

fragt for medlemmer og for ikke 

medlemmer kr. 5.000,00 + transport til de 

som vil bruge det.   

o Sættet opbevares i Gladsaxe hos TSJ.  

 

- LF laver registreringsark klar i kommende weekend. 

 

- Søren Himmelstrup inviterer TSJ og LBO til 

brainstorm på Sandmosen for udvikling af kurset. 

Kurset er dog planlagt med Annie til afvikling i uge 

36 i Vildbjerg. 

o Rettelig bør det være CH og SB som 

deltager da de har udarbejdet normerne og 
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lavet aftale om kursus i uge 37 med Annie, 

Vildbjerg og Arkilsgaard. 

* Infill Measuring Device. 
Club Ramp with Ball Rebound. 
Fieldtester. 
Straight Edge with Wedge (3 meter, collapsible). 
FIFA approved football. 
Measuring tape for ball roll (20 meter). 

 
 

6 Uge 2 2021 - Møde d. 13. marts 2020 blev aflyst, nyt møde 

afholdes d. 3. juni. 

7 Uge 38 2020 - Arrangementet forventes afviklet, det afhænger 

dog af forsamlingsforbuddet.  

- EJ og TSJ arbejder videre med programplanlægning. 

- Der er pr. d.d. tilmeldt 17 sponsorvirksomheder 

med i alt 25 deltagere. Der er deltagerbetalinger for 

kr. 79.200,00 (kr. 3.300,00 pr. deltager, AMU 

betaler ikke). 

8 Aftale med Nyholt ApS - Ny aftale indgået for 2020 og det forventes at 

aftalen fortsætter i 2021. 

8 Rundtur til kommuner uden 

medlemmer 

- Der blev snakket med Sandmosen om det i 2019, 

skal vi forsøge igen eller er det en del af ”de grønne 

partnerskaber”? 

o Sparkes til hjørne ind til promotion 

video er klar. 

9 Evt. - herunder næste møde   

 

- Næste møde onsdag d. 20.08.20 – hos Knud i 

Kolding. 

 
 


