
Baneudvalgsmøde, den 08. juni 2016.  
 
 Afbud: Poul Frederiksen & Vang Pedersen  

1: Referat af udvalgsmøde fra 11.05.16. gennemgået og godkendt.  

2:  Banen:  Greens / teesteder/ anlæg / adgang til bane 
a)anlæg: Prikning udført i indeværende uge. Skulle have været foretaget sidste uge, 
men her viste det sig påkrævet med vertikalskæring i stedet. Efter prikning er der 
dresset og tromlet, og greens se flotte ud. I indeværende/næste uge kørres der ud 
jern, mangan, afspændingsmiddel samt gødning på greens. Tillige skal der sprøjtes 
mod ukrudt rundt om på hele banen. 
b) projekter: Dropzone på hul 16 forsøges udjævnet med underlag af fliser. 
Sprøjtning omkring nyplantede træer foretages snarest. 
c) maskinpark: Ingen nye maskiner på tapetet – kun har vi lidt maskinelle problemer 
med begge fairwayklippere. Håber det kan ordnes på eget værksted.  

 d) budget: Opfølgning på budgettet – mindre overskridelse, men ikke større i sidste 
år. 

3: Personale: SGK havde fået tilkendt en seniormedarbejder, men der foreligger ikke 
nyt. Vi har fået Bent Ole Gregersen som praktikkant i flexjob i 13 uger med 10 timer 
ugentligt. 

 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, Leif Magersholt, Poul 

Frederiksen & Torsten. 
 Bunkers: Eigil Andersen 
  
4: Indkomne forslag: Ingen 
5: Næste møde: Onsdag d. 06. juli kl. 13.30 
6: Eventuelt: Oprensning af grøften mellem hul 14, 15 og 16. 
 Der har været løse heste blandt andet på greenen på hul 5, men skaderne er 

udbedret, og ses ikke længere (billigt sluppet).  
 Udvalget har lidt ønsker om penge fra jubilæumskontoen til nedenstående 

forskønnelser af banen: Sort plankeværk på resten af P-pladsen. Udvidelse af sorte 
søen bag greenen på hul 15. Boldvasker. Højtaleranlæg til klublokalet. 

  
 
Torsten G. Christensen 
Baneudvalgsformand 
 
  
  
 
 


