
-Referat fra udskudt generalforsamling i foreningen
Groundsman Association Denmark

Aftroldt d.2L. septemb er ZOZL kt. 19.30
på Hotel Vissenbierg Storkro
Sønders Øvei 3 0, Vissenhierg

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. V alg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, ved formanden
4. Aflæggelse af regnskab ved kasserer
5, Fremlæggelse og vedtagelse af budget og kontingent for det kommende
regnskabsår.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant samt revisorer
7. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmer
B. Eventuelt

Bestyrelsen forslog Ivan Mortensen som dirigent.
Der var ingen modkandidater og Ivan Mortensen
blev valgt.

Dirigenten kunne fastslå, at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet. Der var ingen indsigelser til
indkaldelsen eller den udsendte dagsorden.
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Dirigenten forslog, atvalg af stemmetællere blev
udsat til senere, hvis der viste sig at være et
behov.

2 Valg af stemmetællere

Årsberetn ing O L / 2O2O - Og / 2021

2020 startede for os i GAD, som de sidste 10 år vi
har eksisteref også har gjort det - nemlig helt
almindeligt, og vi fik endnu en gang aFriklet en
rigtigt god uge Z.For de som ikke husker ugen, så

beskæftigede vi os bl.a. med:

-Banetest for superligaen

3 Bestyrelsens beretning for det
forløbne år, ved formanden
Thomas Spuur Jørgensen
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-Sikkerhed omkring maskiner
-Kunstgræs ved hollænderen Arjan
-Vi hørte om konflikthåndtering
-Besøg hos Aalborg kommunes driftsafdeling
-Arets groundsman20L9 blev udnævn! og det
blev Henrik Jørgensen fra Silkeborg - endnu en
gang tillykke.
-Robotternes indtog,
-Og hybridgræs i Brøndby.

Det var endnu en god uge.

Siden skiftede året karakter, da Covid-19
pludselig gjorde sit indtog i Danmark, et indtog
som eftertrykkeligt fik sat sit aftryk på det næste
halvanden år. Nedlukninger og genåbninger,
fodboldkampe uden tilskuere, mundbind alle
steder, håndsprit i store mængder og det havde
naturligvis en indvirkning på, hvad GAD kunne
fiske op af arrangementer.

På trods af det store aftrykt som vores nye
bekendte Covid-19 afsatte på store dele af
samfundet og manges arbejde med
hjemmearbejde mv., så skulle vi stadig drifte
vores græs og anlæg, selvom der umiddelbart
ingen brugere var. Vigtigheden af fortsat høj og
korrekt pleje var stadig et must, vores arbejde var
og er ligeglad med Covid-19. Der blev så sandelig
også leveret flotte baner rundt omkring i det
danske land, måske også fordi der netop i denne
triste situation rent faktisk var tid til banerne.

202L fortsatte hvor 2A20 slap, med nedlukninger,
restriktioner og så måtte vi aflyse uge 2 det år. En
uge 2 som ellers var vores 10. af slagsen, og
dermed havde GAD's l-0-års jubilæum, et
jubilæum som skulle have været fejret med en
festaften på uge 2 med et helt nyt og fedt koncepl
men den aften må vi have til gode. Festaftenen
afuikles så til gengæld i uge 2,2022, og I kan roligt
glæde jer - det bliver rigtig skægt.

Hen over sommeren i år blev restriktionerne
ophævet, og det betød, atvi kunne mødes her i
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Et gensyn som af rigtig mange var

ventet med glaede. |eg har selv savnet samværet.
NeWærket har i den sidste tid jo stadig kunne
holdes via digitale forbindelser, men den fizsiske
tilstedeværelse er nu en gang det fedeste, godt at
se jer alle!

Her på falderebet, vil jeg også gerne takke Asbjørn
Nyholt for mange års rigtig godt samarbejde.
Asbjørn har været med i GAD fra starten, og har
bidraget med et utal af artikler, faglige indspark,
gode råd og vejledning. Asbjørn du har været en af
de bærende kræfter i GAD - tak for støtten
gennem tiden.

For første gang nogensinde er det lykkedes en
groundsman at opnå en sølvmedalje til
svendeprøven på Sandmosen. Tillykke til Morten
Laurits Sylvestersen fra Vildbjerg Sports- og
Kulturcenter med det meget meget flotte resultat.

Som noget af det sidste, vil ieg gerne hylde en
dinosaur i branchen. En mand som i 40 år har
arbejdet med græs og boldbaner. Han er blandt de
allerførste seks groundsmen, som fik papir på
uddannelsen herhjemme. Det er nu mange år
siden, og så er han altid god for en fed aften når vi
samles. Det er Michael Carøe Larsen fra
Frederikshavn Kommune. Michael er her ikke i
dag, men jeg sender en GAD-trøje med Nicklas
Nielsen hjem til Michael, som en lille
erkendtlighed for hans indsats gennem alle årene.

Vissenbjerg.

4 Aflæggelse af regnskab ved
kasserer

Kassereren gennemgik regnskabet for perioden
0L.1.L.L9 - 01.10.20.

I samråd med afgående revisor Carsten
Clemmesen har kassereren ændret
regnskabspraksis. Det betyder, at
administrationsudgifter, som hidtil var samlet er
blevet delt ud på forskellige konti for atgøre
regnskabet mere overskueligt.

I alt har det været udgifter for 688.000 kr. og
indtægter for 600.000 kr. Der havde ikke været en
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indtægl fra uge 2 seminar 202A pga. Covid19. Så
samlet for året er der et underskud.

Under diverse ligger den store post på 100.000 kr.
til testudstyr, som foreningen har investeret i.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål fra
salen. Der var ingen spørgsmål og regnskabet blev
godkendt.

5 Fremlæggelse og vedtagelse af
budget og kontingent for det
kommende regnskabsår.

Kassereren gennemgik budget far 2020-202L
Der mangler indtægter fra uge 2 seminar, der ikke
blev afholdt pga. Covid19.

GOTY: Der blev udnævnt eni2A2L, men der har
ikke været omkostninger i dette regnskabsår.

Kontinsent2022
Kassereren oplyste, at kontingentet for 2022
forbliver uændret på 300 kr.

Da der ikke var nogen spørgsmål fra salen blev
budgettet vedtaget med klapsamler.

Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Dirigenten oplyste, at Thomas Spuur Jørgensen,
Lars Olsen (indtrådt for Brian Vindahl Hansen) og
Sten Bartelsen [indtrådt for Erik ]ohnsenJ var på
valg og de ikke ønskede genvalg.

Dirigenten spurgte om bestyrelsen havde forslag
til de 3 poster. Bestyrelsen foreslog Karsten
Paaske, Vildbjerg Sports og Kulturcenter, Steffen
Søgaard, Næstved Kommune og Lars Vandkjær,
Hjørring Kommune. Der var ingen andre
kandidater til posterne, så generalforsamlingen
valgte de 3 kandidater.

Valg til suppleant:
Der skulle vælges 2 nye suppleanter til
bestyrelsen. Bestyrels en foreslo g Sten B artels en,
Slagelse Kommune og Rasmus Lind, Hobro
Stadion. Der var ingen andre kandidater, så

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og
bestyrelsessuppleant samt
revisorer
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-generalforsamlingen valgte de 2 nævnte
kandidater.

Revisorer på valg:
Foreningens to revisorer Carsten Clemmesen og
Paul Frandsen var på valg og modtog ikke
genvalg.
Otte Verner Pedersen, Aabenrå Kommune og Kurt
Lundsgaard, Egekærslund, blev valgt som
revisorer.

7 Rettidigt indkomne forslag fra
medlemmer

Der var ingen indkomne forslag.

Dirigenten spurgte, om der var nogen, som havde
noget under eventuell

Lars Køhler, Gladsaxe Kommune fik ordet:
Den 4. juni fik vi en invitation fra GAD til at
deltage i ERFA-gruppe kunstgræs. Det vil sige, at
der nu dannes en forening i foreningen IGADJ. feg
undrer mig over, at man skal melde sig ind og
betale 3.000 kr. for det.

Christina Hoff, Næstformand, redegjorde for
tiltaget:
Kontingentet i GAD er meget lavt [300 kr.). Hvis vi
skal mødes i en ERFA-gruppe, så er der ikke penge
til at aftrolde udgifterne til lokaler, forplejning mv.
Et kunstgræs ERFA-gruppe har nødvendigvis ikke
alle medlemmers interesse, så derfor skal det
have sin egen gren i foreningen. Pt. har l-4
kommuner valgt at indgå i newærket. Regnskabet
for ERFA-gruppen får sin egen streng i
regnskabet, så det er tydeligt, hvad pengene bliver
brugt til.

Lars Køhler, Gladsaxe Kommune:
Jeg forstår det ikke. feg mener, det er viden alle
kan have glæde af i sådan en ERFA-gruppe.

Morten Hansen, HedeDanmark |eg under mig
over tiltaget. I GAD regi har der tidligere være et
kunstgræsudvalg, som jeg har siddet i,

9 Eventuelt
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fens Peter Lilholt, E. Marker:
være en mulighed at trække på
kunstgræssponsorerne.

Det kunne også

|ørn Bertelsen, Allerød Kommune:
GAD skal være førende, så vi får viden gennem
GAD. Vi har uge 2 og uge 38. Her kan vi nørde i
emnerne og få dækket vores viden ind. Vi har
siddet på uge 2 og set at foreningen havde mange
penge, som foreningen ikke vidste, hvad vi skulle
bruge til. Så det undrer mig at vi nu skal betale for
en ERFA-gruppe.

Christina Hoff, næstformand: Vi forsøgte at lave
en kunstgræsgruppe i GAD, men der kom ingen
respons. Nu forsøger vi at løfte en særinteresse. Vi
kan ikke løfte det uden økonomi.

Morten Hansen: I kunstgræsudvalget lavede vi
plejeplaner og pjecer. Det undrer mig, at I ikke har
fået noget af det materiale.

Thomas Spuur Jørgensen, Gladsaxe Kommune:
Der blev lavet I gode råd til pleje af
kunstgræsbaner, som bl.a. er blevet brugt på
Lokale og Anlægsfondens hj emmeside.

lørn Bertelsen: Det arbejde kunstgræsudvalget
har lavet mangler på GAD's hjemmeside.

Som afslutning på debatten spurgte dirigenten om
bestyrelsen ville tage diskussionen og
spørgsmålene til efterrefning og det ville
bestyrelsen naturligvis,

Dirigenten spurgte, om der var andre, der ville
have ordet.

Thomas Spuur fØrgensen:
Thomas takkede de 2 afgående revisorer. Herefter
takkede Thomas for de 10 år han havde været
med i bestyrelsen for GAD. Først som suppleant
senere som bestyrelsesmedlem og sidst som
formand.
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Karin Normann

Ivan Mortensen

Christina Hofffik ordet og takkede Thomas for
samarbejdet og det kæmpe engagement som
Thomas havde vist i sin tid i bestyrelsen.

Di rigenten afsluttede general forsamli nge n og
takkede for god ro og orden.
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