
Baneudvalgsmøde, den 04.04.18. 

1: Referat fra udvalgsmøde gennemgået og godkendt. 
2: Banen: Greens / teesteder/ anlæg / adgang til banen 

a)anlæg: Efter en lang og til dels hård vinter har man først de sidste dage kunnet
påbegynde forårsklargøringen. Vi er startet med at give hele banen en omgang
gødning. Nogle greens er ramt af svampeangreb – andre står fint – vi påregner at
klippe greens i førstkommende uge hvorefter de dresses. Fairway skal strigles for at
fremskynde vækst i græsset. Sidst på ugen forsøger vi at plante lidt rundt omkring på
banen – trærødder graves op – arealet bag søen på hul 11 fræses og planeres, så det
er klargjort til såning.
b) projekter: Plante 2 egetræer ved gult teested hul 9. Leje af jordsorteringsanlæg så
vi kan får renset jorddyngen ved teestedet på hul 17.
c) maskinpark: Brugt 6 m øko-strigle indkøbt.
d) budget: Intet

3: Personale: Kasper startet igen pr 01.03. – Susanne og Bjørn er begge klar igen efter
afspadsering af overtid og ferie. Pr. 01.04.18. starter Anders Lauridsen, 22 år som
elev.
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,
Børge Jensen
Skiltehold: Knud Vestergård, Kaj Ø. Jeppesen & Erling Johansen
Klippehold: Niels Ole Jensen, Leif Magersholt, Poul Frederiksen, Alex Haandbæk &
Torsten G. Christensen
Golf biler: Kjeld Olesen med hjælp af Henning Nielsen
Jord- & banearbejde: Mogens Ellegaard, Erik Jensen, Alex Severinsen & Per Pedersen
Bunkers: Eigil Andersen

4: Indkomne forslag: Ingen 
5: Næste møde: 02.05.18. kl. 13.30 
6: Eventuelt: Henning Nielsen har efter 27 år i baneudvalget ønsket at stoppe, hvilket blev taget til 
efterretning. Klubben takkede Henning for den store indsats han har ydet gennem alle disse år, og 
overrakte efterfølgende en kurv som tak.  
Nyt udvalgsmedlem: Børge Jensen blev foreslået og fik stor opbakning af hele udvalget. Børge er 
rimelig ny i klubben, men har på den relative korte tid vist den rette klub ånd og har tillige ydet en 
meget stor indsats når der er brug for en hjælpende hånd, lige meget hvad det drejer sig om. 
Børge Jensen har efterfølgende takket ja til udvalget, og vi ser frem til godt positivt samarbejde. 

Torsten G. Christensen 
Baneudvalgsformand 




