Baneudvalgsmøde, den 15. april 2015.

Afbud: Adam Stevenson

Dagsorden:
1:
2:

Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde.
Banen: Greens / teesteder/ anlæg / adgang til bane
a)anlæg: Alle teesteder er sået, topdresset og gødet. Hele banen er vertikalskåret,
klippet og der er kørt gødning ud i dag. Teested hul 4 er færdig til rullegræs, som
lægges i morgen. Overskydende rullegræs pålægges ved bunkere med dårlige kanter.
Bunkersand på hul 13 er udskiftet.
b) projekter: Sandbakken på hul 15 er drænet, fræses i næste uge og derefter sås.
c) maskinpark: Golf bil er indkøbt til greenkeepergården. (benzin)
d) budget: Udgifterne er så småt begyndt at komme, foreløbig er der brugt 80.000.af budgettet.
3:
Personale: Alle 3 nyansatte er begyndt, og det går rigtig godt med dem alle, og
Susanne har fået yderligere en medarbejder på prøve via PMU – så nu håber vi bare
på af vi også får en seniormedarbejde som kommunen har lovet, men intet er sikkert.
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
4: Indkomne forslag: Ingen
5: Næste møde: Onsdag den 20. maj kl. 13.00
6: Eventuelt: Medhjælperarbejdsdagen som blev afholdt lørdag den 21. marts havde 40
deltagere, og der blev ydet en stor indsats rundt om på banen. Det forventes at
banen kan åbnes for spil uden lempelse om ca. 14 dage, men roughen skal være
klippet inden den åbnes. Forsøgsordningen med vertileizeren fortsætter endnu et år.
Banelukning: Der bliver fremover startforbud på hul 10 indtil kl. 15.00 og indtil
videre åbnes banen først kl. 07.30 hvilket vil fremgå af skiltning samt golfbox. Dette
sker for at greenkeeperne kan klippe greens og teesteder uforstyrret, så de er
færdigklippet når spil påbegyndes. Arbejdstiden fremrykkes til kl. 06.00 fra den 20.
april, og herefter vil der bliver klippet i weekend også.

Torsten G. Christensen
Baneudvalgsformand

