
-Referat fra ordinær generalforsamling i foreningen
Groundsman Association Denmark

Afholdt d. 1. november 2022 kl. 16.30
på Rønnes Hotel og Restaurant
Kystveien 25, 9 69A Fierritslev

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. V alg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, ved formanden
4. Aflæggelse af regnskab ved kasserer
5. Fremlæggelse og vedtagelse af budget og kontingent for det kommende
regnskabsår.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant samt revisorer
7. Rettidigt indkomne forslagfra medlemmer
B. Eventuelt

1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Ivan Mortensen som dirigent.
Der var ingen modkandidater og Ivan Mortensen
blev valgt.

Dirigenten kunne fastslå, at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet og var beslutningsdygtig.
Der var ingen indsigelser til indkaldelsen eller den
udsendte dagsorden.

2 Valg af stemmetællere Dirigenten forslog at Linette Pedersen, Favrskov
Kommune og Søren Nicholsen, Århus Universitet
som stemmetæller og de blev valgt.

3 Bestyrelsens beretning for det
forløbne år, ved formanden
Karsten Paaske

Formanden gennemgik årsberetningen :

Velkommen til generalforsamling i
Groundsmanforeningen 2022.

Nr. Emne Bemærkninger/Referat



-Medlems status sidste generalforsamling 216.
Medlems status denne generalforsamling 238
medlemmer.

Nye i bestyrelsen
Tirsdag den2l. september 2021havde vi sidste
generalforsamling som blev afholdt på Hotel
Vissenbj erg Storkro. På generalforsamlingen blev
der valgt 3 nye bestyrelsesmedlemmer nemlig
Steffen Søgaard, Lars Vandkjær og mig selv, samt 2
suppleanter Sten Bartelsen og Rasmus Lind.
Foreningen fik også to nye revisorer. Det blev Otto
Verner Petersen og Kurt Lundsgaard

Efter generalforsamlingen konstituerede vi os, og
havde god energi til at komme i gang med det
frivillige arbejde som f.eks. færdiggørelsen af uge 2
seminar.

I Coronas skygge
Programmet var jo lige til at gåtil, da det egentlig
bare var en kopi afuge 2 fra2A20, derjo blev aflyst
pga. Corona, men ikke alting gårjo som man lige
håber og forventer.

Som alle jo ved så satte Corona igen igen en stopper
for programmet, og vi måtte vælge en anden løsning,
og vi ville bare ikke aflyse men flytte arrangementet,
og det er så det vi nu endelig er i gang med.

GAD's første æresmedlem
Men Corona skuile vise sig at blive overgået af en
meget tung besked. Midt i januar fik jeg den meget
triste besked at vores tidligere formand Thomas var
alvorlig syg, faktisk så syg at han havde fået at vide,
at det kun drejede sig om uger. Jeg tænkte på, hvad
vi kunne gwe ogkunne ikke slippe tanken om, at
gøre ham en sidste god gerning for alt det han havde
gjort for både faget og foreningen. Han skulle da
være det første æresmedlem af foreningen.

Der blev sammenfattet en tekst til diplomet, og i
samarbejde med Karin fik hun hurtigt lavet det, så
jeg kunne køre over til Thomas dagen efter. Jeg
havde aftalt med Lars Olsen, at jeg bare kom over til
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ham, så ville vi ringe til Thomas og høre, om han lige
havde lyst til et hurtigt besøg fra Jylland.

Undervejs havde vi også snakket med Ivan
Mortensen, og han ville gerne med ind og besøge
Thomas og så kunne vi jo støtte os sammen i den
svære situation.

Tirsdag den 1. februar kørte jeg afsted, og landede
hos Lars ved middagstid. Lars ringede så til Thomas
og spurgte, om han havde lyst og mod på et besøg fra
to tosser fra Jylland. Det havde han heldigvis, hvis
vi kunne gøre det kort. Ivan, Lars ogjeg troppede op
hjemme hos ham og hans kone Mette, og jeg fortalte
ham, hvorfor jeg var kommet og hvad tanken var
med det æresmedlemskab. Og det blev taget godt
imod, og som han sagde, så var det da dejligt at blive
hædret for det, som havde fyldt hans hverdag i
mange år.

Onsdag den2. marts døde Thomas efter kort tids
sygdom. Vi vil nu rejse os og mindes Thomas med
et minuts stilhed. Tak.

Thomas blev bisat fredag den 11. marts kl. 13.00 fra
Kapellet, Gladsaxe Kirke. Efter bisættelsen
inviterede familien på gravøl på Bagsværd Stadion.
Det var med Hotdogs og Pepsi MAX, det var lige i
Thomas'ånd

Nye udfordrende tider
Nå men livet går jo videre og foreningsarbejdet er
der jo stadigt, ogi2022 havde vi jo også håbet på
studietur og messer osv. men det vil vi nu prøve og
ffi i gang igen i 2023.

Men for bare få uger siden holdt vi et teams møde,
fordi vi havde udfordringer med kommuner, der
havde lukket for kassen, så deres medarbejdere ikke
kunne komme afsted. Alt er jo blevet så meget dyre
pga. krigen meliem Rusland og Ukraine, og så ville
Mette Frederiksen jo også lige ha et folketingsvalg
netop i dag, hvad ligner det .. hun kunne jo godt lige
have kikket vores program igennem først.
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-Uddannelse
Uddannelsen er gået lidt i stå og derfor har DTU
lavet en gennemgribende undersøgelse om behovet
for groundsmen i Danmark. DTU kom frem til, at der
er et behov, og særligt et behov for at fremme
kendskabet til uddannelsen, som jo ikke mange

kender. Søren Holgersen, som er redaktør af bladet
Grønt Miljø var for noget tid siden ud og sige at
greenkeeper og groundsmen bare kunne være en del
af anlægsgartnerne uddannelsen. Men det mener vi
stadig er forkert og derfor har vi svaret ham tilbage

I med en kommentar i hans blad. Vi vil også til foraret

I Uringe en artikel i grøntmrljø, hvor vi kommer med
eksempler på, hvad forskellen kan være på faglært og

ikke faglært personale, det bliver med folk, der har
erfaret, hvad det kan gøre afforskel.

Noget af det der han være i gang i år er, at vi var med
som demo fag til SKILLS i Høng sammen med
Greenkeeperne, og det var en god oplevelse. Vi fandt
i hvert fald ud af, hvor få der kender uddannelsen
som Groundsman. Vi vil være med igen i Fredericia
fraZ. til4. februar 2A23 og det er for alle og der er
gratis adgang.

Mere bevågenhed af faget
Da jeg blev kontaktet af BT for en kommentar om
græstæppet i parken, viste jeg jo ikke, hvad det ville
føre med sig. Men man kan godt sige, at det har fået
fagets bevågenhed efterfølgende. Der er kommet
mange reaktioner rundt omkring fra og faktisk kun
positivt.

Selv DBU har fret øjnene op for faget og har jo ansat
en mand, der skal have ansvaret for banerne til
landsholdene? og de vil nu også gerne samarbejde
med os omkring uddannelse og efteruddannelse. Så

man kan godt sige, at alt det arbejde, der er gjort de
sidste mange år har båret frugt nu, det er vi rigtig
glade for.

Kunstgræsgruppen
Kunstgræsgruppen er kommet godt i gang og er pt 17

medlemmer, hvor DBU også har meldt sig ind. Jeg er
sikker pil, at det vil være et sted, hvor man kan
komme og få mange gode råd og høre, hvad andre
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gør og tænker om kunstgræs. Det er jo igen oppe at
vende omkring miljø og skadelige stoffer.

Den 16. september blev der uddannet 5 nye
groundsmen og de havde gjort det rigtig flot. De
uddannede er Sara Bast, Hjørring Kommune, Jørn
Bertelsen, Allerød Kommune, Henrik Poul
Lundberg, Brønderslev Kommune, Per Veste r gaar d,
Jammerbugt Kommune, Lars Vandkjær, Il1ørring
Kommune og Kurt Lundsgaard Egekærslund A/S. De
to sidstnævnte med bronzemedalje.

Flere sponsorer
Det var også i år vi valgte at åbne op for den
venteliste, der havde været i en lang årække, for at
blive sponsor i foreningen og i den forbindelse vil jeg
gerne på bestyrelsens vegne takke allejer sponsorer,
der er her i dag. Uden jeres sponsorater ville det
være svært at have nogen som helst tro på, at vi
kunne lave nogle gode arrangementer fremadrettet.
Tak.

Sandmosekonen Annie og hendes prins Rasmus skal
også have en stor tak for at hjælpe til med dette store
arrangement og det gode samarbejde vi har til
dagligt.

Tak vil jeg også sige til dig Karin, fordi du holder
styr på det meste, og uden din hjælp og
tilstedeværelse var jeg nok løbet langt væk, hvor
ingen kunne finde mig. Din hjælp er uvurderlig TAK
igen.

Tak til de to revisorer Otto Verner Pedersen og Kurt
Lundsgaard

Og også en Tak til i andre bestyrelsesmedlemmer

Tak skal der også lyde til alle jer der er mødt op her i
dag til generalforsamling.

4 Aflæggelse af regnskab ved
kasserer

Kassereren gennemgik de væsentligste poster i
regnskabet. Periodens resultat var 28. 3'J,9,26. Kr.
Det var noget mindre end de foregående år, men
det s§lden Covid-l-9 og at der ikke var blevet

N



-aflroldt uge 2 seminar. Egenkapitalen var ved
regnskabets afslutning på 98.498,20 Kr.
Regnskabet blev godkendt med klapsalver fra
salen.

5 Fremlæggelse og vedtagelse af
budget og kontingent for det
kommende regnskabsår.

Kassereren gennemgik budget for 202L. Det var
lidt en pudsig situation at præsentere dette
budget da året jo var gået.

Kontinsent2023
Bestyrelsen anbefalede ikke at hæve kontingentet
fra de nuværende 300 kr., men det ville aflrænge
af, om det indkomne forslag om at nedlægge
ERFA-gruppe kunstgræs blev vedtaget, så
dirigenten forslog at vedtagelse af kontingent for
2023 blev udskudt til efter behandling af det
indkomne forslag.

Efter behandling af forslag
Det indkomne forslag om at nedlægge ERFA-
gruppe kunstgræs blev trukket tilbage af
forslagsstilleren Lars Køhler, Gladsaxe Kommune.
Generalforsamlingen vedtog derfor at kontingent
for 2023 forblev uændret på 300 kr.

6 Valg af bes§rrelsesmedlemmer og
bestyrelsessuppleant samt
revisorer

Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Dirigenten oplyste, at Christina Hoff var på valg og
ikke modtog genvalg og at Knud Hoeg Rasmussen
var på genvalg og genopstillede.

Dirigenten spurgte, om bestyrelsen havde nogle
forslag til kandidater til posten. Bestyrelsen
pegede på fesper Lyngsøe Christensen, Helsingør
Kommune. Der var ikke andre forslag fra salen og
generalforsamlingen valgte |esper Lyngsøe
Christensen til bestyrelsen med klapsalver.

Følgende suppleanter var på valg:
Dirigenten oplyste at Rasmus Lind var på valg og
ikke modtog genvalg.
Bestyrelsen foreslog Miki Pedersen, Skive
Kommune. Der var ikke andre modkandidater og
Miki Pedersen blev val$ som suppleant.



Revisorer på valg:
Foreningens revisorer Otto V. Pedersen var på
valg og modtog ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog
Christina Hoff til posten. Der var ingen andre
kandidater og Christina Hoff blev valgt til revisor.

7 Rettidigt indkomne forslag fra
medlemmer

Lars Køhler, Gladsaxe Kommune havde
indsendt følgende forslag:

feg foreslår, at kunstgræsforummet, som er
oprettet som en del afforeningen gøres
tilgængelig for alle medlemmer uden betaling.

Begrundelser er, at det at være Groundsman
indebærer arbejde både med naturgræs samt
kunstgræs, og kunstgræs er en del af en
Groundsmans naturlige arbej dsområde.
Foreningens formål er at dele viden mellem
medlemmerne og her skal den viden om
kunstgræs være forbeholdt alle medlemmer og
ikke kun den del, der har betalt et ekstra
kontingent.

Christina Hoff, bestyrelsen, begrundede hvo rfor

I det var nødvendigt med en brugerbetaling på

I ERFA-gruppen.Brugerbetalingen på de 3000 kr.
til ERFA-gruppen går udelukkende til at dække
udgifter for 2 personer fra hver kommune til
lokaler, forplejning indlægsholdere og
sekretariatet. Det svarer til det samme, som
foreningen af kommunale entreprenører (KEF)
gør. KEF har forskellige undergrupper, hvor der
også er brugerbetaling, som dækker
omkostningerne ved gruppen. I forgan ge år løb
ERFA-gruppe kunstgræs lige rundt og udgifter gik
i nul kr. Hvis ERFA-gruppen skal være for alle
medlemmer, kræver det en forhøjelse af
kontingentet.

Erfaringerne fra ERFA-møderne kommer alle
medlemmer til gode, da erfaringerne deles på
GAD's hjemmeside og er tilgængelige for alle her
Erfaringer vil også blive delt på GAD uge 2
seminar. I år er der temaer og viden torsdag om
kunstgræs.
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Efter bestyrelsen havde redegjort for hvorfor
ERFA-gruppen skulle være en selvstændig gruppe
i GAD regi og hvordan viden fra gruppen bliver
delt med GAD's andre medlemmer trak Lars
Køhler sit forslag tilbage, da han var meget
tilfreds med redegørelsen.

Lars Bierringfelt, Københavns Kommune
havde et spørgsmål til om gruppen holdt andre
kurser? Og om bestyrelsen ville redegøre for
hvem |ørgen Hegner er?

Christina Hoffredegjorde for, at ERFA-gruppe
kunstgræs ikke aftrolder andre kurser, de andre
kurser, der har været aftroldt har været i AMU-
regi.

lørgen Hegner er med i styregruppen i ERFA-
gruppe kunstgræs er. Han deltager som
privatperson med sin faglige viden om
kunstgræsanlæg.

Per Kirkegaard, Halsnæs Kommune
kommenterede, at han så det som en oplagt
mulighed for kommunerne at tage en med fra
Idrætsrådet til ERFA-møderne, de kunne blive
klædt fagligt bedre på, inden der blev truffet
afgørende valg hjemme i kommunen.

Efter forslaget var trukket tilbage gik dirigenten
tilbage til punkt 5- vedtagelse af kontingent 2023.

9 Eventuelt Dirigenten spurgte, om der var nogen, som havde
noget under eventuelt.

Lars Bjerringfelt, Københavns Kommune,
takkede Karsten Paaske for at han havde været
hurtig til at udnævne Thomas Spuur Jørgensen til
GAD's første æresmedlem.

Herefter fik kassereren ordet og takkede de
afgående bestyrelsesmedlemmer for deres
arbejde.
Christina Hoff rejste sig op og sagde, at det var
vemodigt at forlade bestyrelsen, men hun måtte

at tiden ikke var til arbejdet, daerkende,
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Dato . e? il Jpat 0n'u-aur. {_-\

Dato: {}?.t/ &*tfi Dirige

Karin Normann Petersen

Ivan Moftensen

bestyrelsesarbejdet kræver en god portion, men
arbejdet havde været til stor glæde for hende.

Fotokonkurrence
Formanden opfordrede alle medlemmer til at
stemme på årets foto. De indstillede fotos var
hængt op i salen.

Da der ikke var flere, der ønskede ordet takkede
dirigenten for god ro og orden.


