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Referat fra bestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 26. april 2022 kl. 15.00 - 17.00 

Mødet afholdes på TEAMS 
 

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

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 

Referat godkendt uden bemærkninger  

2 Økonomi - opdatering fra kassereren 
 

Foreningen har lavet aftale med 6 nye 

sponsorer. Det har hjulpet på 

kassebeholdningen, som ser fornuftig ud.  

3 Medlemmer – status 
 

Der er pt. 231 medlemmer. Samme antal som 

sidst. Der har været et par udmeldelser og et 

par indmeldelser, så det går lige op.  

5 Sponsorer  
- Status på sponsorkontrakter 
- Tilbagemelding fra sponsorer omkring sponsorcafé til uge 2-   
HP orienterer 
 

-Der er 7 ny leverandører, der vil være med i 

sponsorkorpset. Kontrakter er nu underskrevet 

med 6 sponsorer og den sidste forventes snart 

at komme i hus. Det er nu lavet aftale med: 

Arkildsgaard, PN-Maskiner, Maskinmægler, 

Progræs, TinyMobileRobots, Nomaco 

 

-HP har spurgt i sponsorkorpset, hvad de synes 

om Sponsorcaféen til uge 2. De 

tilbagemeldinger han har fået er, at 

sponsorerne gerne vil fortsætte med 

sponsorcaféen i den nuværende form.  

6 Artikel i BT om parken – formanden orienterer KP har talt med BT om banen i Parken. KP gav 

en orientering om sagen. Opmærksomheden 

om banen i Parken sætter fokus på 

groundsmanfaget. KP har fået mange positive 

tilbagemeldinger på artiklen.  

7 Kunstgræsgruppen – DBU vil gerne være med i gruppen 
 

DBU vil gerne deltage i GAD´s 
kunstgræsgruppe. De får to medlemskaber- et 
for DBU-vest og DBU-øst. GAD ser frem til 
samarbejdet med DBU. Der er nu 16 
medlemmer af kunstgræsgruppen.  
   

8 SKILLS – status KP tager til SKILLS. KP har store forventninger til 

messen, da der er kommet fokus på 
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uddannelsen bl.a. via rapporten fra DTU om 

branchen, men også i forhold til artiklen i BT.  

9 Status på censorer til svendeprøver  Der skal findes flere censorer til 

svendeprøverne, da der ikke er mange i korpset. 

Nikolaj Larsen, Slagelse, har før været det i 

Vilvorde og vil også gerne være med på 

Sandmosen, oplyser SB.  

KP vil spørge Mike Steensgaard, Skive, og Lars 

Christensen, Viborg om de kunne være 

interesserede i at være censorer. 

10 Rapport fra Dansk Teknologisk Institut om undersøgelse af 
groundsmanbranchen og dennes fremtid 
 

Er nu udkommet og skal ud til medlemmerne 

med næste nyhedsbrev. Rapporten er positiv for 

branchen og konklusionen er, at der skal findes 

penge til at promovere uddannelsen, da der er 

behov for faget i fremtiden.  

11 Status GAD´s testudstyr – skal udstyret sælges? Bestyrelsen vil sælge udstyret, da der ikke er 

indtægter nok på udstyret. Det har kun været 

lejet ud et par gange om året. KP spørger om 

Sandmoseskolen og Vilvorde vil købe udstyret. 

Ellers sættes den til salg til medlemmerne.  

12 Status på ”kundehistorier”, som blev diskuteret ved 
bestyrelsesseminar i februar 
 

KHR havde ved bestyrelsesseminaret i februar 

et forslag til at tilbyde sponsorerne 

”kundehistorier” på artikelform til GAD´s 

nyhedsbrev og hjemmeside. KHR har kontakt til 

journalist, som laver sådanne historier. Pris 

2.500 kr. Billeder tager journalisten ikke, så det 

skal fremskaffes på anden vis, f.eks. direkte fra 

den interviewede.  

KHR og KN har hængeparti med at lave en 

designmanual. De laver en skabelon til næste B-

møde. Det skal være et tilbud til foreningens 

sponsorer, så de har mulighed for at få mere 

omtale.  

13 Status kontrakt med KN om sekretariatsfunktion Er nu underskrevet. 

14 Eventuelt 
Herunder næste B-møde 
 

Facebook 
KP spurgte til hvem der må komme ind?  
LF, som er administrator, fortalte at gruppen er 
for alle interesserede, men siden kun for 
betalende medlemmer. 
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B-møde 24. august 2022 kl. 15-18. Mødet 
afholdes på Severin Kursuscenter Middelfart i 
forbindelse med Maskiner under Broen.   
 
Husk her at aftale dato for B-mødet i december. 
 
 

 


