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Referat fra bestyrelsesmøde 
Torsdag d. 17. juni 2021 kl. 15.30-17.30 

 
Mødet blev afholdt på Teams 

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

 
Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Fratrædelse af bestyrelsesmedlemmer  
 

Thomas Spuur Jørgensen, Lars Olsen og Erik Johnsen ønsker at 

træde ud af bestyrelsen. Der skal derfor indkaldes til den 

udskudte generalforsamling, som blev udsat i januar måned, så 

der kan blive valgt nye bestyrelsesmedlemmer ind i GAD.  

2 Opgaver frem til generalforsamling 
 

Nyuddannede groundsmen juni måned 

Der er uddannet 2 nye groundsmen fra Vilvorde begge er fra Køge 

Kommune. Det er Brian Findahl Hansen og Ronni Pedersen. KN 

laver diplom og sender til TSJ. TSJ sørger for at de to nye 

groundsmen for diplom, figur og trøje fra GAD.  

 

Have og Landskab 2021 

KN og TSJ samler sponsorpakke med visitkort og A5-postkort med 

indmeldelsesformular til GAD. KN udsender sponsorpakker til 

sponsorer.  

HP sender besked ud til sponsorgruppen og spørger om de vil 

være behjælpelige med at uddele materialet under HL.  

SB spørger Dina fra HL om der er mulighed for at lægge 

marketingsmaterialet ud et eller andet sted på HL.    

 

Uge 38 seminar 

Seminaret er nu udsolgt og der er fuldt hus med 67 deltagere.  

 

GAD´s marketingsmateriale skal opdateres, da Nelleman 

Machinery ikke længere er sponsor til foreningen. TSJ sender 

adresse til Skeltex til KN, som bestiller nyt materiale.  

3 Afholdelse af udskudt generalforsamling  
 

Den udskudte generalforsamling afholdes i forbindelse med uge 

38 seminar tirsdag den 21. september 2021 kl. 19.30 på Hotel 

Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg.  

Bestyrelsen møder ind til bestyrelsesmøde kl. 15.30.  

CHO bestiller kaffe og koldt at drikke. Der er aftensmad kl. 18.00.   
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Generalforsamlingen afholdes som et hybridmøde. Det vil sige, at 

medlemmer kan møde op fysisk eller deltage via Teams. Der er 

derfor behov for tilmelding til aftensmad og generalforsamling, så 

bestyrelsen ved, hvor mange medlemmer, der deltager fysisk og 

digitalt.   

TSJ laver årsberetning og indkaldelse til generalforsamling. KN 

sørger for udsendelse til medlemmerne.  

 

Bestyrelsesmedlemmer på valg: 

Thomas Spuur Jørgensen – ønsker ikke genvalg 

Lars Olsen – ønsker ikke genvalg 

Sten Bartelsen – ønsker genvalg 

 

Bestyrelsesmedlemmer der ikke er på valg: 

Christina Hoff og Knud Høgh Rasmussen er ikke på valg.  

Erik Johnsen ønsker at udtræde af bestyrelsen 

 

Sponsorrepræsentant Henri Poulsen er ikke på valg.  

 

Der skal derfor findes nye kandidater til bestyrelsesposter.  

Der skal ligeledes også findes nye kandidater til revisorposten.  

4 Aflønning af formanden Bestyrelsen ønsker at tilgodese arbejdsbyrden hos formanden og 
har derfor besluttet, at formanden kan aflønnes med op til 20.000 
kr. om året, hvis formanden har behov for at købe sig fri hos sin 
arbejdsgiver for at kunne varetage formandsposten.  
 

4 Evt. - herunder dato for næste møde   
 

Formanden tilbage fra orlov 
THJ er tilbage fra orlov og laver formanden på sidelinjen til næste 
nyhedsbrev i uge 25.  
 
Reklamefilm for GAD 
TSJ uploader den nye reklamefilm for GAD på LinkedIn og 
Facebook og sender link til filmen til alle andre, så vi kan dele 
filmen.  
 
Næste Møde 
Næste møde er onsdag d. 25. august kl. 15.30. Mødet holdes i 
Slagelse, Dalsvinget 13. 
 

 
 


