
Baneudvalgsmøde, den 07.06.17. 
 
1: Referat af sidste udvalgsmøde gennemgået og godkendt. 
2: Banen: Greens / teesteder/ anlæg / adgang til banen 

 a)anlæg: I indeværende uge har greens fået gødning, samt blevet prikket og tromlet, 
dog uden at blive dresset da det er umuligt med den megen nedbør. Den nye 18 
hullers puttebane er taget i brug, og den lille 6 hullers ønsker Morten Kil at bruge til 
træningsbrug ved udslag med køller. Ny såede arealer er klippet for første gang. Der 
bliver sprøjtet med Primus mod mælkebøtter og bellis samt ukrudt i øvrigt. 
Gåsebillerne er også kommet og der skal sprøjtes mod deres larver inden for de 
næste par uger. Og så klippes der i et væk, da græsset er i stærk vækst overalt. 
 b) projekter: Flisebelægning omkring toiletbygningen ved hul 13. Løbende 
renovering af stier. 
c) maskinpark: Semiroughklipper er ankommet, så må vi se om den virker efter 
hensigten. 

 d) budget: Gennemgået og taget til efterretning selv om der er nogle overskridelser, 
så ligner det meget omkostningerne i 2016. 

3: Personale: Afspadseringen kører fint. Ferieplan er aftalt: Bjørn uge 27 – 28, Susanne 
uge 29 – 30, Peter uge 31 – 32. Kasper holder ferie til høst. 

 Frivillige:  
Trapper m.m.: Steen Jensen & Poul Nielsen 

 Tømning af skraldespande: Hans Mikkelsen, Villy Sørensen og Mogens Møller. 
 Boldopsamling: Poul Frederiksen, Torben Olesen, Jørgen Barkholt, Bent Thomsen,  
 Skiltehold: Knud Vestergård & Kaj Ø. Jeppesen 
 Klippehold: Niels Ole Jensen, Leif Magersholt, Poul Frederiksen, Alex Haandbæk & 

Torsten G. Christensen 
 Golf biler: Henning Nielsen 
 Jord- & banearbejde: Mogens Ellegaard 
4: Indkomne forslag: Ingen 
5: Næste møde: Onsdag den 05.07.17. kl. 13.30 (Niels Ole Jensen har kage med til kaffen) 
6: Eventuelt: Forsikringsforhold for frivillige er i orden. Klubbens golf biler har fået nye batterier. 
Nye fyrretræer mellem hul 11 og 12 skal hegnes senest til næste vinter, og det bliver med 
almindeligt vildhegn – vi prøver at se om vi kan købe noget brugt. 
 
           
 
Torsten G. Christensen 
Baneudvalgsformand 


