
 

 
Bedre baner – bedre bold 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 26. oktober 2021 kl. 14.00 - 18.00 

 
Mødet blev afholdt på Smedegade 10, 6000 Kolding 

 
 
Mødedeltagere: 
Karsten Paaske (KP), Christina Hoff (CH), Knud Høgh Rasmussen (KHR), Lars Vandkjær (LV), Steffen Søgaard (SS), Sten 
Bartelsen (SB), Rasmus Lind (RL), Henri Poulsen (HP) og Karin Normann (KN) er referent.  
 
Afbud:  Lasse Filsø (LF) 

 
Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
(21. september 2021) 
 

Referat godkendt uden bemærkninger. 

2 Økonomi – status 
Procedure i forbindelse med betalinger, banken mv. 
 

Der er 83.000 kr. indestående i banken. Vi har 

haft et stort forbrug i forhold til indtægter, så vi 

skal være skarpe på at holde udgifter nede.  

 

Godkendelse af betaling af faktura: 

CHO fortsætter med 2. betaler rolle.  

3 Medlemmer – status 
Hvordan får vi flere medlemmer? Er det nogle gode ideer?  

• Der er 218 medlemmer, er vi for snæversynet 
omkring vores mulige medlemmer? 

• Manglende synlighed på uddannelses-sites. 

• Manglende kendskab til hvad forskellen er på en 
Groundsman og en Greenkeeper. 
 

Der er 219 medlemmer pt.  

Potentiale for 500-600 personer der arbejder 

med boldbaner og parker.  

Der blev diskuteret forskellige tiltag.  

Groundsman er ikke med på 

uddannelsesguiden, der kommer ingenting op 

ved søgning, så det skal lægges på. KN 

kontakter Sandmosen for at høre om de ved 

hvordan vi får det på.  

 

Kan anlægsgartnere have behov for faglærte 

groundsman?  

HBP spørger anlægsgartnere når han kører 

rundt i landet.  

GAD sender evt. repræsentant til DAG´s 

årsmøde den 21.-22. januar. Besluttes på næste 

møde. 

 

KP har sagt ja til at være med i kommende LLU-

møde og det bliv besluttet, at det er ham, der 

sidder i udvalget fremadrettet.  
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4 Kommunikation i bestyrelsen og arkivering af dokumenter – 
Fortsætter vi med OneDrive? 
Opsætning af mail? 
 

Vi fortsætter med OneDrive. KN inviterer nye 

bestyrelsesmedlemmer.   

Steffen skal have nye koder til groundsman.dk 

 

Bestyrelsen kommunikerer med hurtige 

beskeder på Messenger.  

Andre beskeder i e-mail.  

5 Fordeling af udvalgsposter i bestyrelsen 
(Strategiplan er vedhæftet. Se side 4-5). 
 

Udvalgsposter: 

Uge 2: KP og CHO 

Bestyrelsesseminar: KHR 

Studietur: KHR og CHO 

Udstilling/messer: KHR, RL, KN 

Erfa-og regionsudvalg: SB, SS, LV 

Uddannelsesudvalg: KP og LV 

Kommunikationsudvalg: LV, LF, SB og KN 

Sponsor-/medlemsudvalg: CHO og KHR 

Det grønne partnerskab: KP og LV 

Digitaliserings-/marketingsudvalg: LF, KN 

Kunstgræs: SB, CHO, KN  

6 Status på afholdte kurser: 

• Uge 38 seminar 

• ERFA-gruppe-Kunstgræs 
 

Uge 38 seminar 

Centralt sted, fuldt hus, godt med Troels Bech 

og Nikolai Pold. CHO har fået flere 

henvendelser i forhold til banetesten.  

 

ERFA-gruppen kunstgræs 

Første møde var rigtig godt med mange gode 

input fra de fremmødte. Gruppen består i dag 

af 14 medlemmer.  

7 Status Uge 2 seminar  
Hvornår åbnes der for tilmelding? 

 

Program forventes at komme ud i uge 44. Der 

mangler blot lidt tekst til invitationen ellers er 

alt klar i programmet.  

8 Medlemskab af IFFD 
Fortsætter GAD som medlem af foreningen? 
 

Bestyrelsen mener, at GAD har fået for lidt ud 

af medlemskabet. GAD kan trække sig ud med 1 

mdr. varsel. KHR melder GAD ud af IFFD.  

9 Priser  

• Årets elev 

• Groundsman of the Year (GOTY) 
 
Er uddeling af priserne i strid med offentlig forvaltning? 
Priserne er sponsoreret og dette kan give medlemmerne 
problemer i forhold til kommunale arbejdspladser. Hvordan 
får vi klarlagt dette?  
 

Årets elev 

Der er kommet én indstilling til prisen.  

 

GOTY 

I nyhedsbrevet uge 44 opfordres til at indstille 

medlemmer til prisen. Deadline tirsdag den 7. 

december, så indstillingerne kan behandles på 

bestyrelsesmøder den 8. december  
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Er uddeling af priserne i strid med offentlig 

forvaltning? 

CHO og KHR spørger deres jurister.   

10 Årshjul 
(Årshjul fra 2019 er vedhæftet) 

• Studietur 2022 
Skal der være en studietur? 

 
Det skal også klarlægges om det er i strid med offentlig 
forvaltning på lignende vis som punkt 8. 
 

Årshjul udelt.  

Studietur forsøges afviklet i 2023. KHR og CHO 

kontakter DLF og Reesink Turfcare for at høre 

om de vil være med til at genoptage den tur, der 

var planlagt før Corona kom til.  

11 Redaktion for nyhedsbreve 
Hvem afløser Asbjørn Nyholt? 
(Indtil nu har det været Sten, Asbjørn, Lasse og Karin) 
 

LV indtræder i redaktionen.  

12 Miljøcertificering af boldbaner 
I England har de en miljøcertificering. Er det noget GAD skal 
skubbe til? 
 

Den måde, vi driver banedrift på i Danmark, er 

et aktiv. Der arbejdes videre med dette punkt 

senere, når den nye bestyrelse er kommet i 

gang. 

13 Evt. - herunder dato for næste møde   

• Fotografering 

 

Næste møde er på TEAMS den 8. december kl. 
15.30 -17.30. KN inviterer til mødet. 

 


