
 

 
Bedre baner – bedre bold 

 

Referat af bestyrelsesmøde 
Fredag d. 18. december 2020 kl. 15:30 

Microsoft Teams 
 

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

Referent: Thomas Jørgensen 

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Bestyrelsen efter generalforsamlingen i 
januar 2021 
 
Karsten Paaske deltager under dette punkt. 
 

- Karsten Paaske har takket ja til at træde ind i bestyrelsen på 
generalforsamlingen 2021. 

o Karsten er oplyst om, at udvalgsposter fordeles med 
hans deltagelse og det forventer jeg vi får gjort på 
bestyrelsesseminaret i februar. 

- Velkommen til Karsten. 
 

2 Generalforsamling 2021 
KN deltager under dette punkt 

- Indkaldelse udsendes mandag d. 21.12.20. KN udsender. 
Husk krav om tilmelding og tilmeldingsfrist. 

- Afholdes digitalt via Teams tirsdag d. 12.01.20 kl. 19.00-
21.00. 

- Afstemning blev afprøvet, og det blev besluttet, at emner til 
afstemning kommer i én og samme afstemning, og de 
stemmeberettiget skal først indsende afstemningen, når alle 
punkter er gennemgået. 

- Emner til behandling: 
- Honorering af bestyrelsen. 
- Revisorer. 
- Bestyrelsesmedlem. 
- Regnskab (godkendelse og budgetforslag). 
- Formandens beretning. 

- Det forslås at, KHR, TSJ og KN mødes og sidder sammen fysisk 
under GF. LO vil ligeledes gerne være med. TSJ laver aftaler 
med KN og melder ud. 

3 Surprise - Promotion-video blev vist. Ros til denne. 

4 Godkendelse af referat fra sidste møde - Referatet medsendt. 

5 Økonomi – status  
V/ KHR 
 

- Indestående pr. d.d. kr. 113.000,00. 

6 Medlemmer – status 
V/ TSJ 
 

- 209 medlemmer, en nedgang på 12 medlemmer siden august. 
Der er udmeldt en del i år, af forskellige årsager som efterløn 
og arbejdsskift. 

- 4 nye kommuner er kommet til: Ringsted, Lolland, Sorø og 
Holbæk.  

7 GOTY og Årets elev 
 

- Prisen ”Lindholm og Linds/Semenco Groundsman of the Year 
2020” uddeles på trods af COVID-19. Indstillinger til prisen er 
fremsendt til mødedeltagerne pr. mail d. 01.12.20. Vinderen 
er fundet blandt 3 indstillede. TSJ foretager planlægning og 
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overrækkelse af prisen til vinderen sammen med 
sponsorerne, forhåbentlig kan det blive onsdag d. 13. januar 
2021 (samme dag som normalt i uge 2). Der laves aftale med 
afsender af indstillingen om overrækkelse. 
 

- Prisen “Campey Student of the Year” uddeles ikke i år. Ingen 
har ansøgt om prisen. 

- Nye kriterier skal udarbejdes af sponsor. TSJ 
kontakter. 

8 Bestyrelsesseminar 2021 - Planlagt til torsdag d. 11.-fredag d. 12. februar 2021 på 
Sandmosen. Økonomisk kan det ikke forsvares at mødes 
andre steder. 

- Der udsendes en Doodle om alternative datoer i 
uge 6-7. 

- Forslag til behandling: 
- Procedurer på eks. manglende betaling af 

kontingent eller sponsorat. 
- Nedsættelse af udvalg. 
- Formandens opgaver. 
- Nye kriterier til Årets Elev. 
- Kriterier for GOTY og hvem skal beslutte. 
- Manglende betaling af sponsorater. 
- Sponsoraftaler ift. overholdelse af gældende 

lovgivninger og moralsk opførsel. 
- Nyt sekretariat. 

9 Nyt sekretariatet  - Udskudt til behandling på kommende 
bestyrelsesseminar. 

10 Webinar  - Umiddelbart ikke aktuelt, da der ikke forventes deltagere 
nok.  

- Henri undersøger om sponsorerne har 
interesse.  

11 Salg af gødningsstoffer uden afgift - TSJ har fået en fået en henvendelse om, at der blandt vores 
sponsorere sælges gødninger uden den lovpligtige afgift. 

- Artikel om lovkrav om kvælstofafgifter i næste 
nyhedsbrev. 

12 Sponsorerer Ekskludering af sponsor: 
- TF Sport og Fritid er igen i restance (også i 2019) og reagere 

ikke på rykkere.  

- KHR udarbejder procedure om fremtidige 

manglende betalinger og konsekvenser. KHR 

gives herefter mandat til at håndhæve 

proceduren  

Nye sponsorerer: 
- Udskudt til behandling på kommende 

bestyrelsesseminar. 

 



 

 
Bedre baner – bedre bold 

 

Sponsorbrev: 
- Brev til sponsorerne udsendes inden nytår. 

13 Bestyrelsesmøder 2021 - Torsdag d. 11.02.21 fysisk med bestyrelsesseminar (hvis 
muligt ift. COVID-19). 

- Torsdag d. 20.05.21 Teams. 
- Torsdag d. 26.08.21 Teams. 
- Fredag d. 19.11.21 fysisk med juleafslutning. 

14 Evt. - herunder næste møde   
 

- Næste møde torsdag d. 11. - fredag d. 12. februar 2021 
(formentlig) på Sandmosen (se pkt.8). 

 

 


