
Baneudvalgsmøde, den 28. oktober 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 er proppet og dresset, tillige sprøjtet med Pro-Line, som er et 
svampemiddel. Skal behandles 1 gang mere inden nytår med Swich. Greens er også 
behandlet med micronæringsstoffer, så de er klar til at vinteren. Teested proppes og 
dressets indeværende uge. Rød tee hul 17 er næsten færdig, og der bliver lagt 
rullegræs kommende uge.  
b) projekter: påbegyndelse af stor puttegreen ved driving rangen. Forsøgsvis 
udskiftes måtteteestederne hul 2 – 4 på par 3 banen med græsteesteder. 
c) maskinpark: Indkøb af hydraulisk klipper samt godkendt sprøjte. 

 d) budget: Holdes inden for rammerne. 
3: Personale: Casper stopper pr. 31.10. og Peter pr. 30.11. begge har dog tilkendegivet 

at de er klar til næste sæson, og starter henholdsvis 01.02. og 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 
 Golf biler: Kurt Pedersen 
4: Indkomne forslag: Ingen  
5: Næste møde: Fredag den 04.12. kl. 09.00 
6:  Eventuelt: Skilte til hul 10 og 13 er færdige og opsættes snarrest.   
 Broen ved hul 16 trænger efterhånden til en renovering – har haft møde med PMU, 

som har sendt tilbud, hvilket vi desværre må takke nej det, da det bliver for dyrt. Vi 
har derimod takket ja til at få 5 stk. 10 m limtræsbjælker gratis, så må vi se derfra. 

 Der plantes 3 stk. kastanjetræer på det åbne areal mellem hul 7 og 9. 
 Oprydning i og omkring den gamle greenkeepergård mandag den 09.11.15. kl. 09.00 
 Vinterforanstaltninger træder i kraft den 09.11. hvorefter banen først åbner kl. 09.00 

der spilles fra vintertee med oplæg på alle klippede arealer inden for en køllelængde, 
men sommergreens vil være åbne så længe vejret tillader. 

 
Torsten G. Christensen 
Baneudvalgsformand 
 
 
 
  


