
Baneudvalgsmøde, den 20. maj  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. Der er konstateret 
mindre skimmelangreb i enkelte greens især2, 4 og 11, men det skulle gerne bedres 
sig når vi får det lidt varmere. Teesteder er dresset og i god vækst. Hul kopper til 
vintergreens lukkes med plast låg. Indtil videre er de gule, men vi forsøger at anskaffe 
blå som påmales med sort markering, som skal symbolisere at der er spilforbud, og 
derfor skal droppes fri af vintergreens. Pleje af vintergreens påbegyndes snarrest.  
b) projekter: Teested hul 4 er færdigetableret og forventes åbnet i næste uge. Der 
skal sprøjtes mod mælkebøtter, og for at begrænse brug af kemikalier, vil en hel del 
blive sprøjtet med håndsprøjte, dog vil hårdt angrebne arealer blive behandlet 
maskinelt. Vi forsøger at starte torsdag den 28.05., dog er vi meget afhængige af 
vejret 
c) maskinpark: Næste investering bliver nok en ny sprøjte som kan leve op til 
lovkravene. 

 d) budget: Indtil videre ingen uforudsete udgifter.  
3: Personale: Vores nye medarbejdere fungere godt, desværre skal vi tage afsked med 

Jens Tiirup som har fået fastansættelse hos Brønderslev Kommune, Afløser findes 
hurtigst muligt.  

 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 
4: Indkomne forslag: Anonymt brev med flot omtale af greens som både er hurtige og flotte, 

brevet afsluttet med en smiley (tak). Ønske om ny måtte ved dropzonen på hul 16, 
hvilket vil blive efterkommet snarrest.  

5: Næste møde: Onsdag den 01. juli kl. 13.30 
6:  Eventuelt: Ændrede åbningstider af banen fungere rigtig godt, og bliver efterlevet af 

medlemmer såvel som gæster. 
 
 
Torsten G. Christensen 
Baneudvalgsformand 
 
   


