
Baneudvalgsmøde, den 02. marts 2016.  
 
 Afbud: Henning Nielsen 

Dagsorden: Konstituering af baneudvalg: Adam Stevenson og Mogens Ellegård stopper. Adam er 
som bekendt rejst til Hals Golf Klub, og Mogens ønsker at træde ud af udvalget, men 
vil gerne forsætte med frivilligt arbejde under forudsætning af, at det fortrinsvis kan 
udføres maskinelt uden alt for meget fysisk arbejde – vi siger begge tak for en flot 
indsats for klubben og er glade for at Mogens fortsat har lyst til at hjælpe. Indtil 
videre består udvalget af følgende: Torsten G. Christensen (formand) Susanne Olsen 
(chefgreenkeeper), Agnethe Jensen, Henning Nielsen, Poul Frederiksen, Vang 
Pedersen og som nyt medlem byder vi Jørgen Barkholt velkommen. 

1: Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde. (04.12.2015) 
2:  Banen:  Greens / teesteder/ anlæg / adgang til bane 

a)anlæg: Alle greenkeepere er startet på arbejde, de sidste pr 01.03., men desværre 
er vejret ikke helt til klargøring af banen, hvorfor der tages fat på oprydningsarbejde 
omkring teestederne mellem hul 2, 3 og 16. Ligeledes bag teestedet på hul 10. 
Flisearbejde ved puttegreenen foran klubhuset, og omkring starter huset ved hul 1 
med tilhørende vandhane. Dræning etableres bag bakken på hul 5, og føres ned bag 
om greenen på hul 2 ned mod stien. De sidste par arbejder må desværre vente til 
frosten er af jorden, det samme gælder færdiggørelse af broen ved hul 16, hvor der 
resterer lidt flise- og støbearbejde. 
b) projekter: Den nye puttegreen skal sås så snart jordtemperaturen er tilstrækkelig. 
9 m flagstang rejses som erstatning for den knækkede. Teested hul 11 udvides bagud 
så tilstrækkelig længde på hullet kan opnås.  
c) maskinpark: Hegnsklipper indkøbt og ibrugtaget. Ny traktor til afløsning for de 2 
gamle er meget aktuel – muligheder undersøges. 

 d) budget: Intet at bemærke 
3: Personale: Kasper og Bjørn er mødt den 01.02. og Susanne og Peter den 01.03.16.  
 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 & Niels Ole Kristensen, Poul Frederiksen 
 Golf biler: Kurt Pedersen 
4: Indkomne forslag: Ingen  
5: Næste møde: Onsdag d. 06. april kl. 14.00 
6:  Eventuelt: Arbejdsdag for medlemmer lørdag d. 19.03. kl. 09.00. Det kolde og ustabile vejr gør 

at det må påregnes, at der spilles vinterbane indtil sæsonstart. 
  
 
Torsten G. Christensen 
Baneudvalgsformand 


