
Baneudvalgsmøde, den 04. december 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 og forgreens bliver dybdeprikket og tromlet en sidste gang inden 
vinter hvis ellers vejret tillader – det samme gælder en gang svampebekæmpelse.  
Alle greens er også klippet en sidste gang. Vinterbane er klargjort til brug når der 
bliver behov.   
b) projekter: 450 m2 stor putte green er under etablering mellem driving ranchen og 
flagpladsen. Ventes dog tidligt at kunne ibrugtages til september 2016. Oprydning i 
beplantninger ved hul 1 og 6 – ordnes af frivillige. 
c) maskinpark: Intet 

 d) budget: Mindre overskridelse i forbindelse med anlæg af putte green. 
3: Personale: Kasper er stoppet pr 31.10. og Peter pr. 30.11. men der er aftale for 

næste sæson med begge, og de starter op henholdsvis 01.02. og 01.03.16. Bjørn og 
Susanne går på velfortjent juleferie medio december. Bjørn vender tilbage igen d. 
1.2. og Susanne lidt senere når afspadsering og ferie er afviklet  

 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 
 Golf biler: Kurt Pedersen 
4: Indkomne forslag: Ingen  
5: Næste møde: Tidlig forår 2016 
6:  Eventuelt: Oprydning i og omkring den gamle greenkeepergård er tilendebragt, hvilket var et 

større projekt end først antaget – men der blev god plads til vinteropbevaring af 
borde, stole og bænke m.m. 

 Udskiftning af teestedskilte: Bøjler sandblæses og pulverlakeres – nye skilte med 
afstande til hasarder og bunke fabrikeres. Tilbud indhentes. 

 Mødet blev indledt med er runde golf – hvor hele greenkeeperstaben samt 
udvalgsmedlemmer deltog. Dagen afsluttet med et mindre julebord efterfulgt af 
ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til alle. 

  
  
 
Torsten G. Christensen 
Baneudvalgsformand 
  


