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Referat fra bestyrelsesmøde 
Onsdag d. 8. december 2021 kl. 15.30 - 18.00 

Mødet blev afholdt på Teams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

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

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
(26. oktober 2021) 
 

Der var ingen bemærkninger.  

2 Økonomi – status 
Kørselsgodtgørelse  
 

Økonomien er stram. Det er pt. indbetalingerne fra ERFA-

gruppe kunstgræs, der holder foreningen oppe.  

GAD har ikke fået kursistbidrag fra uge 2- 2021. Det betyder 

meget i det samlede regnskab.  

Samtidig blev der brugt en del penge til uge 38 seminar i år og 

testudstyret kostede ca. 120.000 kr.  

 

CHO kom med forslag til differentiering af kørselsgodtgørelse. 

Lav takst hvis man kører alene og høj, hvis man kører 

sammen. KP mente ikke, at bestyrelsesmedlemmer skal have 

private udgifter til kørsel for foreningen.  

 

For at holde udgifter nede kan bestyrelsesmøder afholdes på 

Teams. 

 

KN har sendt materiale til banken, så de kan fakturere for 

medlemskontingent hurtigst muligt. KHR sender opkrævning 

ud til sponsorer.  

3 Medlemmer – status 
Status fakturering af kontingent  
 

Der er p.t. 232 medlemmer af foreningen. GAD har aldrig før 

haft så mange medlemmer. Der er i indeværende år kommet 

26 nye medlemmer til. ERFA-gruppe kunstgræs har bl.a. 

genereret nye medlemmer til foreningen.  

4 Status formandsskifte  
Hvad mangler vi? Virk.dk, mails mv.  
 

KN sender link til KHR og CHO, så de også kan komme ind og 

se delte filer.  

5 Sponsorer De 2 ledige pladser i sponsorteamet er nu besat. CHO og KHR 

har lavet aftale med Arkildsgaard og PN- maskiner der 

kommer ind i sponsorteamet.  

Bestyrelsen diskuterede om der skal åbnes op for flere 

sponsorer til foreningen. Foreningen har 10 år på bagen og 
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det kunne være tid til at gøre noget nyt på sponsorfronten. 

Samtidig vil de kunne styrke foreningens økonomi.  

 

KHR indkalder KP, CHO og KN til Teamsmøde, hvor der skal ses 

på sponsoraftaler. Gruppen laver et udkast til ny 

sponsoraftale og sender udkastet til resten af bestyrelsen.  

Der skal være dialog med det nuværende sponsorteam, hvis 

der forslås ændringer.  

6 SKILLS 28.-30. april 2022  KP har deltaget i ad hoc møde under uddannelsesudvalget. 

Det var et godt møde med alle involverede parter.  

Morten Laurits Sylvestersen, Vildbjerg Sports-og kulturcenter, 

repræsenterer GAD på standen.  

KP tager med til SKILLS og er hjælper. SB tilbød også sin hjælp.  

GAD bidrager økonomisk til arrangementet, så foreningen får 

sit logo på trøjerne.  

7 Indstillinger til: 
Årets elev og Groundsman of the Year (GOTY) 
Er uddeling af priserne i strid med offentlig 
forvaltning? 
 

Der er kommet én indstilling til Årets elev og én indstilling til 

GOTY.  

Der er flere af de nyuddannede, der har givet udtryk for, at de 

synes det er underligt/akavet, at de skal indstille sig selv.  

 

Bestyrelsen ser på udvælgelseskriterier til priserne, når der 

afholdes bestyrelsesseminar i uge 6- 2022.  

 

8 Studietur 2023? 
Vil DLF og Reesink Turfcare være med til at 
genoptage den tur, der var planlagt før Corona 
kom til.   
Hvad siger juristerne? 
 

GAD gemmer som skrevet i referat fra 26. oktober turen til 

2023.  

CHO har spurgt sine jurister om afvikling af sådan en tur. 

Juristernes svar var, at hvis der er en egenbetaling på turen og 

at turen tager afsæt i det faglige, så kan de ikke se nogle 

problemer i en studietur.  

9 Status Uge 2 seminar  
Hvem gør hvad? 
Opdatering af banner mv. 
 

Bestyrelsen diskuterede situationen med Covid-19. Der er 

pressemøde kl. 18.30, hvor der forventes nye restriktioner.  

Bestyrelsen sætter sig sammen umiddelbart efter for at 

beslutte, hvad der skal ske med uge 2 seminar.   

10 Kurser sammen med DGA 
(Greenkeeperforeningen)? 

DGA har rakt hånden ud til GAD og spurgt om GAD vil være 

med til at reklamere for kurser, der oprettes.  

Bestyrelsen synes, det er en god ide, at de to foreninger 

understøtter hinanden. Det kunne specielt være en fordel for 

de lidt snævre kurser, så der kommer kursister nok til at 

kurserne kan afvikles. Der er flere fælles faglige områder, hvor 

de to faggrupper kan lære af hinanden. Bestyrelsen vil gerne 

opfordre til, at kurser lægges mere centralt i landet.  
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11 Status GAD´s testudstyr Udstyret har været lejet ud 3 gange her i efteråret. Det er 

positivt.  

Udstyret gik desværre i stykker ved sidste udlejning. KN 

sender det til reparation hos Deltecequipment i Holland.  

12 Sekretærfunktion 
KN deltager ikke i dette punkt 
Referent LV 
 

Aftalen med Nyholt ApS udløber 31. januar 2022. Bestyrelsen 

vil gerne fortsætte et samarbejde med KN herefter. 

Der kan eventuelt skæres i antal af nyhedsbreve fra 7 til 4 om 

året for at spare midler.  

Der tages stilling til omfanget af aftalen, når bestyrelsen er 

samlet til bestyrelsesseminaret i uge 6.  

13 Eventuelt 
Herunder dato for næste møde   

Næste møde afholdes i uge 6 på Sandmoseskolen når 
bestyrelsen afholder bestyrelsesseminar.  
 

 


