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Referat fra bestyrelsesmøde 
Onsdag d. 24. august 2022 kl. 15.00 - 18.30 

på Severin Kursuscenter, Middelfart 
 

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

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 

Referat godkendt uden bemærkninger.  

2 Økonomi 
- Opdatering fra kassereren 
 

Økonomien er god. Alle sponsorer har betalt 

også de nye.  

3 Medlemmer  
- Medlemsværgekampagne  
 

Der er pt. 234 medlemmer. 

  

Hvordan får foreningen flere medlemmer?  

Bestyrelsen diskuterede forskellige tiltag. En 

rabatordning til kommuner/firmaer skal 

håndteres manuelt af banken, da deres system 

ikke automatisk kan generere en rabat. 

Bestyrelsen er i tvivl om det vil give flere 

medlemmer, når medlemskabet kun koster 300 

kr.  

Tiltag til uge 44 

Alle får navneskilte til uge 44. Der laves 

navneskilte i to forskellige farver en til 

medlemmer og en til ikke-medlemmer. 

Medlemskabet giver stemmeret og en gratis øl 

/vand ved generalforsamlingen. Bestyrelsen 

håber på at det animerer ikke-medlemmer til at 

melde sig ind i foreningen.  

5 Sponsorer 
-Herunder kundehistorier  
 

Der er 21 sponsorer.  

Kundehistorier 

Sponsorer forevises et eksempel til uge 44.  

KHR hører sponsorrepræsentant om han vil 

være et eksempel.  

6 Uge 44 seminar 
-Status 
-Indlægsholdere 
-Andet vi skal vi have fulgt op på? 
 

AMU skal have kontaktet indlægsholderne. KN 

sender opdateret liste til Annie Sønderby.  

Der skal findes de sidste indlægsholdere. KN og 

KHR kontakter forslag.  

Færdigt program sendes ud hurtigst muligt.  
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7 Priser 
-GOTY 
-Årets Elev 
-Æresmedlemmer 
 

GOTY 
Indstillinger fra 2021 og 2022 slås sammen til 
en pulje, der udnævnes én GOTY 
 
Årets elev 
Elever bestået i 2021 og 2022 slås sammen til 
en pulje, der udnævnes én Årets elev 
 
Æresmedlemmer 
Æresmedlemmer tages op til næste 
bestyrelsesseminar.  

8 Leder i bladet Grønt Miljø KN hører til pris og plads.  

CHO spørger Troels Bech og Nikolai Pold og 

Peter Bonde om de vil være med i en artikel. 

9 Status GAD´s testudstyr 
-Vil skolerne købe? 

Testudstyr sælges for 60.000. KP spørger 

skolerne. 

10 Hjemmeside og ondrive Mere kapacitet købt til hjemmesiden.  

Karin gennemgår hjemmesiden, da der har 

været nedbrud på den i juli måned.  

Der er udfordringer med OneDrive, KN følger 

op  

11 Eventuelt 
Herunder næste B-møde 
 

Næste møde  

Teamsmøde: Tirsdag den 18. oktober kl. 15. -

15.30  

Opsamlingsmøde for Uge 44 – hvad mangler vi? 

 


