
Baneudvalgsmøde, den 11.04.19. 

1: Referat fra sidste udvalgsmøde gennemgået og godkendt. Nedsættelse af udvalg: 
Alle har givet tilsagn om at fortsætte, således at udvalget består af: Susanne Olsen, 
Jørgen Barkholt, Poul Frederiksen, Børge Jensen, Niels Ole Jensen, Vagn Pedersen og 
Torsten G. Christensen (formand) 

2: Banen: Greens / teesteder/ anlæg / adgang til banen 
a)anlæg: Vi er godt i gang, men lave temperaturer og manglende vand gør at det har
lange udsigter til grønne baner. Dog er greens vertikalskåret, eftersået, dresset,
prikket og rullet. Ligeledes er de klippet 3 gange indtil nu. På grundt af nattefrost har
det været umuligt at vande. Teesteder og forgreens er klippet 2 gange. Alle fairways
er proppet og eftersået. Bunkers er klargjort. Oprydning rundt om på banen sket
med hjælp af medlemmer som over 2 gange har hjulet personalet, således at banen
er helt klar til åbningsmatchen den 13.04.
b)projekter: Følgende er sket i vinterens løb: Alle teesteder på par 3-banen er
renoveret, så de nu fremstår helt ens. De er rettet ud, flisebelagt og pålagt med
udslagsmåtte. Træer bag green på hul 5 fældet, så der kommer mere lys og luft
dertil. En del graner er fældet mellem hul 18 og par 3-banen og skal erstattes af fyr.
Ligeledes er der fældet en korridor mellem hul 12 og 18 for at skaffe luft og lys til
fairway på hul 12. Hel skal der så græs og sættes frugttræer nærmest hul 12 og ud
mod hul 18 plantes lavt voksende løvtræer (naver) Rød og gult teested hul 18 er
udvidet. Trapper og fliser har fået et eftersyn, og enkelte nye bænke samt
skraldespande opdelt med et rum til dåser/flasker og et til andet affald. Der er opsat
stærekasser, i håb om der kommer stære som kan hjælpe med at bekæmpe
gåsebiller. Fræset arealer ved hul 8 samt oplagspladsen mellem hul 4 og 5, hvor der
sås miljøblomster. Biavler Svend Hjort har opsat bistader, som gerne skulle samle
honning, som vil kunne købes i golfklubben. Kommende projekter: Der skal plantes
træer, sås græs og sommerblomster.
c) maskinpark: Der er ønske om nyere workman –  den ældste trænger til udskiftning
d) budget: Intet at bemærke
3: Personale: Casper Sørensen har opsagt sin stilling. Vi har som erstatning ansat
Tobias Christiansen pr. 18.03.19. Freja Poulsen har fået elevplads hos Åbybro Golf
Klub, og vi har i stedet fået tilknyttet Cecilie Nielsen som praktikant. Susanne, Anders
og Bjørn er alle ansat på uændrede vilkår.
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 & Hans Henning Jacobsen
Skiltehold: Knud Vestergård, Kaj Ø. Jeppesen & Erling Johansen
Klippehold: Niels Ole Jensen, Leif Magersholt, Poul Frederiksen, Alex Haandbæk &
Torsten G. Christensen
Golf biler: Kurt Pedersen, Tommy Lindgren
Jord- & banearbejde: Mogens Ellegaard, Erik Jensen, Alex Severinsen & Per Pedersen
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4: Indkomne forslag: Ingen  
5: Næste møde: Onsdag d. 15.05. kl. 13.30 
6: Eventuelt: Der skal udarbejdes en opgørelse over omkostninger for reetablering af fairways ved 
hul 10, som forhåbentlig bliver dækket af klubbens forsikringsselskab. Der blev drøftet eventuelle 
forholdsregler for at skåne banen når sæsonen begynder. Det er meget små restriktioner som er 
blevet lavet, og det er vort håb af alle medlemmer vil efterleve dem, så vi forhåbentlig kan få en 
god bane op at stå igen hurtigst muligt. Restriktionerne er sendt ud til alle medlemmer, og vil også 
fremgå på golfbox ved tidsbestilling. 
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Torsten G. Christensen 
Baneudvalgsformand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




