
 

Referat fra bestyrelsesseminar 2022 

Fredag d. 4. februar  
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 
 

Foreningens økonomi  
 

Oplæg fra KHR måtte udsættes til næste B-møde, da Knud var 
nødt til at køre hjem.  
 
Nyhedsbreve 

• Bestyrelsen besluttede at antallet af nyhedsbreve nedsættes til 5 
gange om året.  
Nyhedsbreve udsendes i uge: 8, 18, 34, 45 og 50 
 

• Sekretariatsfunktion  

• KN laver forslag til ny aftale. 
 

2 Sponsorer 
 

Hvor mange sponsorer skal foreningen have fremadrettet? 
Bestyrelsen har besluttet at åbne op for tilgang af flere sponsorer. 
Bestyrelsen har ikke kendskab til, hvor stor interessen er for at 
blive sponsor af foreningen og forbeholder sig retten til at lave en 
vurdering på, hvor mange nye sponsorer foreningen kan 
servicere. Bestyrelsen vægter et bredt og alsidigt sponsorteam.  
 
Når sponsorteamet bliver større, bliver bestyrelsen nødt til at se 
på, hvorledes Sponsorcafèen kan afvikles. CHO og KHR laver 
oplæg til ændringer af sponsorcafé uge 44. 
 

3 Medlemsværgekampagne LV fremlagde en idé om at give en rabat til medlemskommuner, 
hvis der tegnes medlemskab af flere medlemmer i kommunerne.  
En medlemsrabat kunne være med til at øge medlemsskaren i 
foreningen. Det handler om at skabe faglige miljøer ude i 
kommunerne. 
 
Spørgsmålet er, hvordan sådan et rabatsystem skal administreres.  
KN spørger Jette Mosbæk i banken, hvordan hun ser, det kan 
administreres.   
Der arbejdes videre med ideen ved næste bestyrelsesmøde. 
 

4 Samarbejde med AMU om flere 
elever og praktikpladser 
 

Bestyrelsen diskuterede, hvordan der kan komme flere elever og 
hvordan der skabes flere praktikpladser? 
 



 

Der blev diskuteret forskellige ideer: 
 

• Lave et fremstød rettet mod skovskolen. SS tager fat i 
Skovskolen. Bestyrelsen kan se et potentiale i at få viden 
om anlæg og drift af boldbaner integreret i driftsmodulet.  

 

• KP havde forslag til, at foreningen får taletid i KEF, for at 
give eksempler på, hvilken værdi groundsmen kan bidrage 
med i kommunal drift.   

 

• Lave en video hvor der fortælles om, hvad en groundsman 
laver. Case f.eks. Næstved Kommune. KP tager kontakt til 
Søren Himmelstrup om der er penge til det i projektet 
Grønne Karriereveje. 

 
DTU-undersøgelse af branchen 
KP oplyste om, at Dansk teknologisk Institut (DTU) er i gang med 
at lave en undersøgelse af vores branche. Hvilken værdi skaber 
groundsman-faget, hvordan kan faget styrkes og hvor stort er 
behovet for groundsmen i fremtiden? Undersøgelsen er bestilt af 
Det faglige udvalg fra anlægsgartneri.  
 
DTU har haft samtaler med forskellige kommuner, både 
forvaltninger og dem der har fingrene i jorden. De har også haft 
møder med Vilvorde og Sandmoseskolen -Lærere – elever – 
færdiguddannede- og KP fra GAD. Ultimo marts primo april skulle 
rapporten komme. 
 
 

5 Udvælgelseskriterier for priser  • Udvælgelseskriterier for GOTY 

• Man skal være aktivt medlem af foreningen 

• Man må ikke være i kontingentrestance 

• Det er ikke et krav, at man er uddannet groundsman 

• Man har gjort noget særligt for branchen 

• De indstillede nomineres og bestyrelsen udpeger 
vinderen.  
 

• Udvælgelseskriterier for Årets elev. 

• Alle elever er som udgangspunkt med 

• Skolen spørger om der er nogle, som ikke ønsker at 
deltage 

• Skolen giver besked til GAD, hvem der har det højeste 
karaktergennemsnit  

• Hvis der er lighed, beslutter GAD, hvem der skal have 
prisen  

 
 



 

6 Årshjul 
 

Årshjul gennemgang og tilrettet  

7 Strategiplan Strategiplan blev gennemgået og tilrettet. 
KN lægger den på hjemmesiden 
 

8 Evt.  

 

Dato for B-møder blev fastlagt: 
 
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 

 


