
Baneudvalgsmøde, den 12.04.17. 
 
1: Referat af sidste udvalgsmøde gennemgået og godkendt. 
2: Banen: Greens / teesteder/ anlæg / adgang til banen 

 a)anlæg: Greens har været åbne for spil siden d. 25. marts, men spil er foregået med 
oplæg, men pr d.d. spilles banen uden lempelser. Desværre er der angreb af skimmel 
på greens, men der er sprøjtet med micro næringsstoffer for at stoppe skimlen i at 
brede sig. Der er allerede kørt gødning ud på greens 2 gange, teesteder og fairways 
har ligeledes fået gødning. Hele anlægget har nu været klippet mindst en gang, med 
undtagelse af enkelte steder i roughen. Vandingsanlæg er tilsluttet dags dato. 
Holmen Anlæg har tilsået 
 b) projekter: Der er lavet eftersyn på pumpen til vandboringen. Dette er foretaget af 
brøndborer Sørensen, Frederikshavn. Sidste eftersyn er lavet for 17 år siden, men det 
anbefales at der kun går omkring 7 år mellem eftersyn, så det må vi nok kalkulere 
med i fremtiden. Flisebelægningen bag drivning rangen er færdig. Torsdag den 20.04. 
plantes skovfyr i stykket mellem hul 11 og 12 hvor der tidligere har været graner. 
Flisebelægning og skærver etableres ved toiletbygningen mellem hul 13 og 14. 
Jørgen Olsen har påtaget sig at male huset på hul 16 teested. 
c) maskinpark: Eventuelt indkøb af ny semiroughklipper. Klipper i ekstra bredde, 
således at bunkerkanter ikke belastes af hjultryk. 

 d) budget: Intet at bemærke. 
3: Personale: Alle 4 ansatte er i gang på fuld tid 
 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 03.05.17. kl. 13.30 (Henning Nielsen har kage med til kaffen) 
6: Eventuelt: Oprydningsdagen for medlemmer var en stor succes, 56 havde tilmeldt sig, og der 
                         blev ydet en stor indsats af alle.                 
 
Torsten G. Christensen 
Baneudvalgsformand 
 
 
 
 
 
   


