
 

Referat fra Bestyrelsesseminar 2021 
Fredag d. 23. april 2021 

 
Mødedeltagere: 
Thomas S. Jørgensen (THJ), Christina Hoff (CH), Erik Johnsen (EJ), Knud Høgh Rasmussen (KHR), Lars Olsen 
(LO), Sten Bartelsen (SB), Lasse Filsø (LF), Karsten Paaske (KP). 
 
Afbud: 

Referent: Erik Johnsen 

Nr. Emne Bemærkninger/Referat  
1 Bestyrelsesarbejde - Oplæg vedlagt fra 

formanden. 
- Formandens og 

bestyrelsesmedlemmers 
opgaver. 

- Det fremtidige 
bestyrelsesarbejde -  skal 
det foregå i fritiden eller? 

 

Formand Thomas Spuur Jørgensen, 
har meddelt bestyrelsen at han af 
personlig årsager tager orlov frem til 
den 1. august 2021. 
I Thomas Spuur Jørgensen fravær,  
konstitueres Næstformand Christina 
Hoff, som formand indtil Thomas er 
tilbage igen, 
 
 
 
Udsat til næste B-møde 

2 Strategiplan - Gennemgang, tilretning, 
nedsættelse af udvalg etc. 
og godkendelse af 
strategiplan. 

 

Udvalg er besat. 

Strategiplan er godkendt 

3 Uge 38 seminar 
2021 
 

- Status på arrangementet. 
 

14 medlemmer og 14 sponsorere 
tilmeldt. 

4 Kriterier for GOTY - Hvad forstås ved de 
nuværende kriterier, og er 
der grund til nye? 

- Hvem skal vælge vinderen? 
 

Aftale strategi med Lindholm og 
Linds. 

6 Uddannelse/Video - Tallet for uddannelse af 
groundsmen er voldsomt 
faldende – hvad gør vi? 
- Indsats med AMU når 

landet åbnes op? 
- Udsendelse af video?  

- Hvor, til hvem? 
- Udsendelse af 

materiale? 
- Til hvem, hvilket 

materiale og 
hvem gør? 

Uddannelsen er for teoretisk iflg. 
nogle elever. 
Arbejdsgiver er ansvarlige for at 
praktikmålene opfyldes, ligesom 
skolen er det. 
 
Videoen skal udsendes til 
forvaltninger, skoler, klubber, 
foreninger, divisionsforeningen. 
Karsten: Kontakter Nikolaj Pold ift. 
kontakt til Stig Tøfting mhp. videoen 
i TV mv. 



 

 

7 Have & Landskab 
2021 

- Status. 
-   

 

8 Uge 2 2021 
 

- Hvordan får vi gang i 
Regionerne igen, når vi “on-
boarder” 
 

Forsøge at få gang i grupperne  på 
Facebook og uge 2, 2022 
Region Storkøbenhavn 
Region Sjælland 
Region Syd 
Region Midt  
Region Nord er oprette på Facebook 
– GAD Nordjylland 

9 Sponsorliste  - Flere på venteliste.  

10 Årshjul 
 

- Revision af årshjul. Årshjulet er revideret 

11 Evt.  

 

-  LO – Forslag til at lave en skabelon 
over udvalg, for at lette arbejdet for 
Bestyrelsesmedlemmerne. 
Medlemmer af GAD skal inddrages i 
udvalgene. 
 

12 Næste B-møde 26-08-21 i Slagelse Når Have Landskab er afsluttet. 

    

 
 
 
 
 
 
 


