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Referat af bestyrelsesmøde 
Mandag d. 31. august 2020 kl. 9.00 

Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding 
 

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

Referent: Thomas Jørgensen 

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Bestyrelsen efter generalforsamlingen i 

januar 2021 

 

Karin Norman deltager under dette 

punkt. 

 

- Samme sammensætning som nu. 

- Det er besluttet at formanden fremadrettet 

frikøbes i et antal aftalte dage. Regnskabsmæssigt 

skal der angives beløb og ikke antal dage. 

- KHR undersøger hvilken form aflønningen kan 

udbetales under udover de skattefrie muligheder. 

- Der skal laves ændringsforslag til vedtægterne som 

skal godkendes af generalforsamlingen. 

2 Udlejning af testudstyr 
 
Karin Norman deltager under dette 
punkt.  
 

- Lejeaftale udarbejdet af KHR, TSJ, KN samt 

advokaten.  

- Karin retter småting klar og herefter kan udstyret 

udlejes.  

3 Godkendelse af referat fra sidste møde 
(27. maj 2020) 
 

- Ingen bemærkninger 

 

4 Økonomi – status  
V/ KHR 
 

- Pr. 29. august 2020 er der kr. 223.125,33 på 

kontoen. 

- Regnskabspraksis, se bilag.  

o TSJ undersøger - Sponsorer i restance? 

5 Medlemmer – status 
V/ TSJ 
 

- 224 medlemmer (221 betalende), det er status-quo 

siden april.  

6 Uge 2 2021 - Alt er mere eller mindre på plads. Annie er 

tovholder på aftalerne mv. 

- Vi skal på bestyrelsesmødet inden uge 2 uddelegere 

opgaver til alle i bestyrelsen og vi er heldigvis flere 

denne gang end i januar 2020.  
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7 Banetest-/kvalitetssikringskursus – 

status “Normer for bredde- og 

kunstbaner” 

V/ SB og LBO 

- Senere i denne uge afvikles banetestkursus i 

Vildbjerg med AMU-Nordjylland. Foreningens 

testudstyr medbringes og der instrueres i brugen. 

 

- Skema til registrering af måleparametre forsøges 

udarbejdet som skrivebar pdf som samler 

foregående års resultater på kommende års skema. 

o TSJ. 

 

- Kan normerne bruges på kunstgræs – hvad skal 

pilles ud og hvad skal der justeres på? 

o TSJ = Kunstgræsudvalget sættes i gang 

med at se på om nuværende normer 

kan bruges på kunst. 

8 Udstilling den 22.10.20 på Sandmosen 
med fokus på NY Teknologi 
 

- Hvem kan repræsentere GAD? 

o Erik tager stafetten og sættes i kontakt 

med Annie. 

9 Studietur 2020 
 

- Studieturen med DLF og Reesink er aflyst grundet 

COVID-19.  

10 Promotion video - Optagelserne er i gang og torsdag d. 8. september 

skydes nogle af de sidste optagelser på Gladsaxe 

Stadion. Der er filmet i Parken og på en Sportsbar. 

- Der tilkommer nogle flere udgifter end først 

antaget, dette i størrelsesordenen kr. 10-15.000,00. 

- Forventer filmen færdig til præsentation for 

bestyrelsen på mødet i december. 

11 GOTY og Årets elev 
 

- Prisen ”Lindholm og Linds/Semenco Groundsman 

of the Year 2020” uddeles på trods af COVID-19. 

o Der skal muligvis kigges på ”præmien” 

og om den skal være anderledes i form 

af, at vinderen selv kan deltage i 

planlægningen og om det skal være 

ind- eller udlands. 

- Prisen Campey Student of the Year forventes 

ligeledes uddelt. 

o TSJ undersøger. 

12 Evt. - herunder næste møde   

 

- Næste møde onsdag d. 4. november 2020 kl. 15:30 

via Teams.  
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- Årets sidste møde er fredag d. 18. december 2020 i 

København med middag.  

o Hvem har brug for overnatning? 

▪ Erik, Knud, Christina, Lasse. 

 

- Asbjørn Nyholt skal ikke benytte GAD’s logo 

fremover på invitationer til arrangementer. 

o TSJ meddeler Asbjørn dette. 

 
 


