
Baneudvalgsmøde, den 06.06.18. 
  
  
1: Referat fra sidste udvalgsmøde gennemgået og godkendt. 
2: Banen: Greens / teesteder/ anlæg / adgang til banen 
 a)anlæg: Alle greens er vertikalskåret og prikket iht. plan. Green 4 og 5 prikket 2 uger 

i træk samt eftersået. I de kommende dage dybdeluftes greens for at få vækst i de 
tørkeramte pletter. Der vandes på fuldt tryk – vi har allerede brugt 2600 m3 vand. 
Væksten i græsset er næsten gået i stå. I næste uge behandles mod gåsebillens 
larver. (pesticidefri behandling) 
 b) projekter: Anders skal i gang med at etablere et ”lille” grønt hjørne på bakken til 
venstre for greenen på hul 18 – et projekt i forbindelse med hans elevuddannelse. 
Sejlstrup rykkes for jordrensning af dyngen ved tee 17. Enkelte måtter udskiftes på 
rangen. 
c) maskinpark: Vi mangler stadig en rendegraver. 

 d) budget: Mindre overskridelse, men følger sidste års budget.  
3: Personale: Ferieplan: Susanne: uge 28-29, Bjørn: uge 30, Anders: uge 30-31 og 

Kasper til høst? 
 Frivillige:  

Trapper m.m.: Steen Jensen & Poul Nielsen 
 Tømning af skraldespande: Hans Mikkelsen, Villy Sørensen og Mogens Møller. 
 Boldopsamling: Poul Frederiksen, Jørgen Barkholt, Bent Thomsen, Børge Jensen, 

Torben Olesen & Otto Nielsen 
 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, Lau Bergen, Kurt Pedersen & Henning Nielsen 
 Jord- & banearbejde: Mogens Ellegaard, Erik Jensen, Alex Severinsen & Per Pedersen 
 Bunkers: Eigil Andersen 
4: Indkomne forslag: Ingen 
5: Næste møde: 01.08.18. kl. 13.30  
6: Eventuelt: Susanne gav en orientering om det projekt som klubben er gået med i, som 
indebærer en mere miljøfølsom pleje af græsarealer på banen, og afprøve nye metoder til ikke 
kemisk behandling af ukrudt, skadedyr og sygdomme. 12 golfklubber i Danmark er udvalgt til 
projektet.  
Golfdag for baneudvalg samt greenkeepere planlagt til den 04.07. hvor vi skal spille Hjarbæk Fjord. 
  
Torsten G. Christensen 
Baneudvalgsformand 
 
 
 
 
 
 




