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Referat af bestyrelsesmøde 
Mandag d. 4. november 2020 kl. 15:30 

Microsoft teams 
 

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

Referent: Thomas Jørgensen 

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde -  

2 Bestyrelsen efter generalforsamlingen i 

januar 2021 

 

 

- Vi mangler fortsat ét medlem til bestyrelsen og to 

revisorer.  

- Der er ”stillingsopslag” med i formanden på 

sidelinjen. 

o TSJ undersøger om de diskuterede 

personer er interesseret. 

- Udvalg: Der skal nedsættes flere udvalg som 

kunstgræsudvalget, så opgaverne kan deles ud på 

flere end bare bestyrelsesmedlemmer. 

- LF bibeholdes som ”konsulent” for bestyrelsen ift. 

specifikke opgaver. LF er pt. ikke interesseret i en 

fast plads i bestyrelsen. 

3 Udlejning af testudstyr 
 
 

- Transporten koster med Danske Fragtmænd kr. 

1.439,19 for en palle og det hele kan være på en 

palle.  

- Udstyret mangler Clegghammer funktion og der 

opgraderes til dette på Fieldtesteren, KN har 

opgaven. 

4 Økonomi – status  
V/ KHR 
 

- Pr. 3. november 2020 er indestående pr. d.d. kr. 

158.000,00. 

- TF Sport & Fritid er i restance og KHR er i dialog 

med Henrik. 

- Der er lavet ny procedure med KHR og banken. KHR 

er tovholder. 2 rykkere og en opringning. 

5 Medlemmer – status 
V/ TSJ 
 

- 221 medlemmer (220 betalende), Der er udmeldt 3 

medlemmer siden august.  

6 Generalforsamling 2021 - Afholdes tirsdag d. 12.01.20 kl. 19.00-21.00. 
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- Afholdes digitalt via Teams. Vi øver det med Karin 

på næste møde, bla. ift. afstemninger mv. 

- Forslag til generalforsamlingen fra bestyrelsen: 

o Honorering af bestyrelsen. 

7 Promotion video - De sidste optagelser er lavet og jeg afventer 

videoen og håber den kan vises på mødet i 

december. 

8 GOTY og Årets elev 
 

- Prisen ”Lindholm og Linds/Semenco Groundsman of the 

Year 2020” uddeles på trods af COVID-19 og fristen for 

indstillinger er rykket til d. 30.11.20. Pr. 2. november 

2020 er der modtaget 2 indstillinger. 

- Prisen Campey Student of the Year forventes ligeledes 

uddelt, dog har ingen endnu søgt. 

9 Evt. - herunder næste møde   
 

- Næste møde fredag d. 18. december 2020 kl. 15:30 

via Teams. Vi kan ikke mødes pga. Covid-19. 

 
 


