
Baneudvalgsmøde, den 01. juli 2015.  
 
 

 Afbud: Adam Stevenson 

 

Dagsorden: 

1: Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde. 
2:  Banen:  Greens / teesteder/ anlæg / adgang til bane 

a)anlæg: Greens er vertikalskåret, prikket og dresset i denne uge. Planlagt at fortsæt- 
te med dette på tirsdage i uge 30 og 33. Pleje af vintergreens er påbegyndt. 
Vintergreens udvides til de sidste ni huller også. Susanne og Torsten finder eget 
placering. Vanding af fairways er påbegyndt. Der er sprøjtet en del for mælkebøtter, 
og der skal også sprøjtes omkring små træer. 
b) projekter: Teested hul 4 er taget i brug.  
c) maskinpark: Eftersyn af vandpumpe. Grundfos giver tilbud 

 d) budget: Indtil videre ingen uforudsete udgifter.  
3: Personale: Johnny er ansat som rotationsmedarbejder. Bjørn har fået forlænget sin 

ansættelse, således at han er her resten af sæsonen, og fra uge 33 kommer han op 
på 30 timer ugentligt. Ferieafvikling er planlagt, således at alle ansatte får afviklet 2 
ugers ferie i sommerperioden. 

 Frivillige: Trapper m.m.: Steen Jensen & Poul Nielsen 
 Tømning af skraldespande: Hans Mikkelsen, Villy Sørensen og Mogens Møller. 
 Boldopsamling: Poul Frederiksen, Bent Skrejborg, Jørgen Barkholt, Bent Thomsen,  
 Skiltehold: Knud Vestergård & Kaj Ø. Jeppesen 
 Klippehold: Niels Ole Jensen & Bent Thomsen 
 Golf biler: Kurt Petersen 
4: Indkomne forslag: Ingen  
5: Næste møde: Onsdag den 12. august kl. 13.30 
6:  Eventuelt: Kurt Petersen har lovet at passe og pleje klubbens nye golf biler (tak) 
 Der opsættes skilt ved broen mellem hul 13 og 14 med advarsel om at den kan være 

endog meget glat i perioder. (henv. fra Poul Laursen) 
 Skiltning med privat skov til venstre for teested på hul 10 
 Der vil blive udvidet åbningstid på banen fra 01.07 – 15.08., således at banen på 

hverdage åbner kl. 07.10 og i weekends er der ingen begrænsninger. Tillige åbnes der 
mulighed at morgenfriske spillere kan starte hverdage på bag ni inden kl. 07.00 – det 
kræver at der reserveres tid som også skal bekræftes hvis man ønsker at gå ud efter 
07.10 på for ni.  Hjemmeside samt skilt ved hul 1 rettes til – også med angivelse af at 
banepersonale har fortrinsret på banen. 

 
Torsten G. Christensen 
Baneudvalgsformand 
 
 


