
Baneudvalgsmøde, den 12. august 2015.  
 
 

 Afbud: Adam Stevenson, Poul Frederiksen, Agnethe Jensen & Henning Nielsen 

 

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. Par 3 bane prikkes 
kommende uge. Forni er behandlet mod laver, og bagni behandles hurtigst muligt, 
det kræver dog regnvejr, da baktimussen skal vandes ned for at virke.  
b) projekter: Låg skiftes på resterede skraldespande. 
c) maskinpark: 2 nye dæk bestilt til semiroughklipper. Der har været 
maskinproblemer med 2 klippere, men ikke mere end Casper har kunnet ordne det. 
Forsøgsvis har vi fået slebet halvdelen af klippeknivene, så de er klar til næste sæson. 
Arbejdet udført her af mobilt slibefirma. 

 d) budget: Holdes stadig inden for rammerne. 
3: Personale: Johnny stopper desværre den 09. september da kommunen så har 

opfyldt aftalen om rotationsmedarbejder. Peter er væk de næste 5 uger, først ferie 
derefter afslutning af skoleophold. 

 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: Onsdag den 16. september kl. 13.30 
6:  Eventuelt: Skilte til hul 10 og 13 er under fabrikation og opsættes snarrest.   
 Den udvidede åbningstid af banen har fungeret godt, og vil forlænges indtil den 16. 

september. 
 Broen ved hul 16 trænger efterhånden til en renovering – muligheder undersøges. 
 Det er med beklagelse at der adskillige steder på banen ligger med ”tabte” 

cigaretskod, men hvis vore medlemmer vil være behjælpelige med at samle op, og 
 rygere vil være påpasselige med at bortskaffe i skraldespande, så vil der være til 

fælles glæde for alle. 
 
Torsten G. Christensen 
Baneudvalgsformand 
 
 
 
  


