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Referat fra bestyrelsesmøde 
Torsdag d. 3. februar 2022 kl. 20.00 - 22.00 

Mødet afholdes på Sandmoseskolen 
 

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 
(8. december 2021) 
 

Referat godkendt uden bemærkninger. 

2 Økonomi – overordnet status som vi plejer 
 

Alle sponsorer har betalt for sponsoratet i GAD.  

3 Medlemmer – status 
 

Der er pt. 231 medlemmer af foreningen. 

4 Formandsskifte -status  
 

Formandsskiftet er ved at være på plads.  

5 Sponsorer -status TF Sport og Fritid og Reesink Turfcare er udtrådt af 

sponsorteamet.  

6 Kunstgræsgruppen – status 
 

Gruppen har 14 medlemmer. Næste møde er den 16. 
marts 2022 i København, hvor gruppen skal se på 
forskellige banetyper. 
 

7 Arrangementer/eksterne møder 

• Have og landskab 2023 - formøde 30. marts 2022 

• SKILLS – status 

• Maskiner under broen – hvad skal vi bidrage 
med? 

• Uge 38 - Uge 2 er jo flyttet til uge 44, hvad så med 
Uge 38? 

• Uge 2 – status 
 

• Have og landskab 2023 

GAD deltager ikke i mødet. Bestyrelsen 

besluttede ikke at deltage i projekter i forbindelse 

med udstillingen denne gang.  

• SKILLS  

DGU har lavet forslag til en flot stand. 

Groundsman-faget er med som demofag.  

GAD har fået trøjer og KP deltager. 

• Maskiner under Broen 

GAD markedsfører udstillingen på hjemmeside og 

sociale medier. KHR er med i video, der sendes 

med ud i næste nyhedsbrev. Der forsøges 

arrangeret buskørsel i samarbejde med DGA til 

udstillingen 

• Uge 38 

Afholdes ikke i år, da det ligger for tæt på uge 44 

• Uge 2 

Invitation og program sendes ud i uge 34 
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8 Status GAD´s testudstyr Udstyret er i Holland for at blive repareret. Der skal 

udskiftes batteri, bundkort, magnet og div. små 

dimser. Koster 800 Euro.  

 

Bestyrelsen diskuterede om foreningen fremadrettet 

vil beholde udstyret og det blev besluttet, at 

bestyrelsen vil forsøge at sælge udstyret. 

9 ITRC – International Turfgrass Research Conference 
Afholdes i København 10.-15. Juli 2022 
 

KN fortalte om den internationale plænegræs 

konference, som afvikles i København til sommer.  

Der er særligt 2 dage, som er rettet mod praktikere. 

Praktikerens Dag hvor der er indlæg om 

forskningsresultater, der kan bruges i praksis.  

Tekniske ture, hvor det er muligt at besøge forskellige 

stadions, golfbaner, parker mv.  

 

I nyhedsbrevet kommer der info med ud om 

konferencen. Måske har det interesse for nogle af 

foreningens medlemmer.  

KHR og KN ved allerede nu, at de vil deltage. Måske 

kan der være faglige indlæg, som kan bruges til uge 2 

seminar og komme medlemmerne til gavn. 

10 Eventuelt 
Dato for B-møder i 2022    
 

B-møder ligger som følgende: 

• 26. april kl. 15.00 på TEAMS 

• 24. august kl. 15.00 Severin Kursuscenter 

• 31. oktober kl. 16.00 Rønnes Hotel 

• December mødet aftales senere 

 


