
Baneudvalgsmøde, den 28.02.17. 
 
1: Referat af udvalgsmøde fra 09.11 og 08.12.16. gennemgået og godkendt. 
2: Nedsættelse af baneudvalg: Agnethe Jensen er indtrådt i klubbens bestyrelse og har 

overtaget ansvaret for klubhuset hvorfor hun ikke længere ønsker at fortsætte. Som 
afløser for Agnethe indtræder Niels Ole Jensen. Udvalgte har herefter følgende 
sammensætning: Susanne Olsen (chefgreenkeeper), Jørgen Barkholt, Henning 
Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Frederiksen, Vang Pedersen og Torsten G. Christensen  

3: Banen: Greens / teesteder/ anlæg / adgang til banen 

 a)anlæg: Enkelte greens lider lidt under svampeangreb, især er det 4, 5 og 8, men 
der anes nye grønne spirer, og så snart vejret tillader, vil der blive kørt gødning ud. 
Alle greens og teesteder skal eftersås maskinelt. Der er ligeledes en del områder hvor 
der er planeret og fræset som også skal sås. Vi afventer at temperaturen når op på 
mindst 6 grader inden det kan gøres.  
 b) projekter: Pumpen til vandboringen skal op og have lavet eftersyn, Frederik Pape 
spørges til råds – dog skal vi have et prisoverslag inden det påbegyndes. De sidste 
graner mellem hul 11 og 12 skal fjernes (sygdom) og der skal plantes nye fyrretræer. 
Flisebelægning og skærver etableres ved toiletbygningen mellem hul 13 og 14. 
c) maskinpark: Eftersyn og olieskift på alle maskiner så de er klar til den nye sæson 

 d) budget: Der er endnu ikke brugt penge. 
4: Personale: Susanne og Bjørn er startet op på fuld tid medio februar. Kasper er startet 

den 22.02. og Peter starter den 13.03. – så er vi oppe på fuld bemanding.  
 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 
 Bunkers: Eigil Andersen 
 Golf biler: Henning Nielsen 
 Jord- & banearbejde: Mogens Ellegaard 
5: Indkomne forslag: Ingen 
6: Næste møde: Onsdag den 12.04.17. kl. 13.30 
7: Eventuelt: Banens åbningstider vil være de samme som sidste sæson. Skilt til hul 8 med udslags-              
 forbud, så længe der er spillere på gult teested hul 9. Skilt på hul 13 med henvisning 

til next tee flyttes op på toppen af bakken. 
 
 
Torsten G. Christensen 
Baneudvalgsformand 
 
 
 
   


