
 

Referat fra bestyrelsesseminar 2019 

Torsdag d. 14.-fredag d. 15. februar 2019 
Sandmoseskolen, Sandmosevej 486, 9460 Brovst 

 
Mødedeltagere: Thomas H. Jørgensen (THJ), Christina Hoff (CH), Brian Vindahl (BV), Lars Olsen (LO), Sten 
Bartelsen (SB) og Karin Normann (KN) 
 
Afbud: Jørn Jensen (JJ), Anders Nielsen (AN), Henri Poulsen (HP) 

 

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Strategiplan Strategiplan 
Oplæg til strategiplan blev gennemgået og tilrettet. Følgende 
udvalg blev nedsat: 

▪ Udvalg for Uge 2 seminar: Thomas Jørgensen og 

Christina Hoff. 

▪ Udvalg for bestyrelsesseminar: Lars Olsen og Sten 

Bartelsen 

▪ Studietursudvalg: Thomas Jørgensen og Christina Hoff 

▪ Udstilling -og messeudvalg: Jørn Jensen og Karin 

Normann 

▪ ERFA- og regionsudvalg: Lars Olsen og Sten Bartelsen 

▪ Uddannelsesudvalg: Lars Olsen og Christina Hoff 

▪ Kommunikationsudvalg: Brian Vindahl, Sten 

Bartelsen, Karin Normann. Asbjørn Nyholt indgår i 

nyhedsbrevets redaktionsudvalg.     

▪ Sponsor- og medlemsudvalg: Jørn Jensen og Thomas 

Jørgensen.  

 

Udvalg for bestyrelsesseminar 
Bestyrelsen vil gerne have udarbejdet en drejebog for 
arrangementet i AMU-regi. Her bl.a. hvordan betingelserne er 
for refusion.   
 
Temadag sponsorer 2019 

Bestyrelsen besluttede at afholde en temadag hvert 2. år for 
foreningens sponsorer og bestyrelsen. Her skal sponsorer og 
bestyrelsen brainstorme på samarbejdet og diskutere 
forventninger til hinanden.  I 2019 afholdes arrangementet i 
Odense hos DLF, Højmevej 12, 5250 Odense, torsdag den 19. 
september fra 9.00-14.00. (Har sendt mail til Karl Johan 
afventer svar på om dato er ok) 

 

2 Opfølgning på uge 2 seminar 2019  

 

Evaluering 
Seminaret har generelt fået stor ros. Det fælles modul om 
kommunikation fik en del ris, det var for akademisk.   



 

Der var stor ros til underholdningen og afviklingen af 
seminaret.  
Loft for antal deltagere er stadig et emne, da lydniveauet og 
antal sengepladser var under pres.  
Evalueringen er vedhæftet.   
 

3 Fremlæggelse af strategiplan for 

sponsorerne 

 

I fremtiden afholdes bestyrelsesseminar i uge 5 eller 6, da uge 
7 er en vinterferieuge.  
 
Der var 4 sponsorer tilmeldte arrangementet. Lindholm 
Maskiner, Dansand, E. Marker og Reesink Turfcare. Ivan 
Mortensen, Dansand, måtte melde afbud pga. sygdom.  
De 3 sponsorer bidrog konstruktivt med input til 
strategiplanen.  

 

4 Kommende uge 2 2020 Udvalget for uge 2 seminar aftalte opstartsmøde til den 1. 
marts 2019.  

 

5 Revision af årshjul  

 

Årshjulet blev revideret med de nye tiltag i strategiplanen. 
Ligger vedhæftet. 

 

6 Strategiplan II Strategiplan blev tilrettet. Ligger vedhæftet.  
 

7 Sociale medier Facebook og LinkedIn 
Ifølge strategiplanen skal GAD på Facebook og LinkedIn. 
BVH og KN tager på relevant kursus om LinkedIn.  
På Facebook skal der være en åben side for alle samt et lukket 
debatforum for aktive medlemmer. Det vil sige, at her har 
sponsorer ikke adgang.  
Udvalget udarbejder retningslinjer for god tone på GAD´s 
sociale medier.  
BVH undersøger hvordan administratorrollen kan sættes op.   
 

8 
 

Aftale med Nyholt ApS 
(KN deltog ikke her) 

Aftalen blev drøftet. Bestyrelsen udarbejder forslag til aftale.  

9 Evt.  

 

Sponsoraftaler 
Sponsoraftaler blev tilrettet. THJ fremsender aftalerne til 
sponsorerne.   
 
Ide-udvikling af mini-test til breddebaner 
Bestyrelsen diskuterede udvikling af en mini-test til brug på 
breddebaner for at højne banestandarden. Bestyrelsen 
nedsætter en arbejdsgruppe, som ser på hvilke parametre, der 
er relevante at kunne måle på. Et spørgsmål er også, hvem der 
kan/bør udføre testen og hvordan kan resultaterne bruges 
internt/eksternt?  
 



 

Ideen var at GAD kunne indkøbe et antal test-kids, som 
medlemmer af foreningen kunne låne til at udføre testen med. 
Tovholder på arbejdsgruppen er SB. 
 
Det grønne partnerskab 
Søren Himmelstrup, AMU-Nordjylland informerede om et nyt 
tiltag med fokus på rekruttering af anlægsgartnere. Første 
møde afholdes den 27.-28. marts 2019. Her indbydes ledere 
fra fagskoler, organisationer, virksomheder mm. GAD bliver 
indbudt til opstartsmødet.  
 
Pressemeddelelser 
Bestyrelsen diskuterede brugen af pressemeddelelser. Det 
kunne for eksempel være ved sæsonstart af Superligaen. 
”Hvordan ser GAD, at banerne står i år”. 

 


