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Referat fra bestyrelsesmøde 
Onsdag d. 25. august 2021 kl. 15.30 -18.00 

 
Mødet afholdt på Dalsvinget 13, Slagelse 

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

 
Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
(17. juni 2021) 
 

Referat godkendt uden bemærkninger 

2 Økonomi – status Kort status fra kassereren. GAD har indestående på 117.000 Kr. 

Bestyrelsen drøftede sponsoraftaler og rettidig indbetaling af 

sponsorat.  

3 Medlemmer - status GAD har pt. 217 medlemmer. Der er kommet 10 nye medlemmer 

indtil dags dato i år.  

4 Afholdelse af udskudt generalforsamling 
den 21. september 2021, herunder  

 

• Årsberetning 

• Indkaldelse til generalforsamling, 
udsendes senest d. 31.08.21 

• Afvikling af afstemning 

• Hvem gør ellers hvad? 
 

• TSJ skriver årsberetning fra uge 2-2020 til uge 38-2021. 

Årsberetning sendes til bestyrelsen for kommentarer.  

 

• Indkaldelse til generalforsamling: KN laver indkaldelse. 

Thomas Spuur Jørgensen modtager ikke genvalg.  

Lars Olsen (indtrådt for Brian Vindahl Hansen, der 

udtrådte i 2020) genopstiller ikke. Sten Bartelsen 

(indtrådt for Erik Johnsen, der udtrådte i 2021) modtager 

ikke genvalg som bestyrelsesmedlem. Sten Bartelsen 

opstiller gerne som suppleant.  De to revisorer 

genopstiller ikke. Der skal derfor findes nye 

bestyrelsesmedlemmer til de to poster.  

 

• Af hensyn til bespisning i forbindelse med 

generalforsamlingen er det nødvendigt, at medlemmer 

tilmelder sig. Tilmelding senest den 14. september. 

Bespisning er kun for foreningens medlemmer.  

 

• KHR printer budget og regnskab 

KN printer dagsorden og har stemmesedler med. 
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• Bestyrelsen mødes til bestyrelsesmøde kl. 15.30.  

5 Uge 38 seminar Der er fuldt hus til seminaret.  

CHO og KN tager banner, roll up mv. med.   

6 Status kunstgræsgruppe Der er 15 kommuner tilmeldt til gruppen.  

Der laves en tovholdergruppe bestående af Jørgen 

Hegner, Karin Normann og et til to 

bestyrelsesmedlemmer.  

Gruppen dannes, når den nye bestyrelse har 

konstitueret sig efter generalforsamlingen.  

Der sendes opkrævning ud nu til medlemmerne på 3000 

kr. Gruppen får sin egen kontostreng.  

7 Uge 2 seminar  Programmet der blev lavet til uge 2, 2020 genoptages.  

TSJ finder gammelt oplæg.  

9 Evt. - herunder dato for næste møde   
 

• Nyuddannede fra Sandmosen. Der er 3 studerende, der 

skal til svendeprøve den 17. september. KP tager til 

sandmosen og overrækker diplom og ønsker tillykke.  

KN laver diplom.  

• Næste møde er den 21. september 2021 kl. 15.30 på 

Vissenbjerg Storkro. 

 
 


