
Baneudvalgsmøde, den 15.05.19.  
 
Afbud: Jørgen Barkholt og Børge Jensen  
 
 
1: Referat fra sidste udvalgsmøde gennemgået og godkendt. 
2: Banen: Greens / teesteder/ anlæg / adgang til banen 
 a)anlæg: Greens er i denne uge prikket, vertikalskåret, dresset, tromlet og har også 

fået en behandling med micronæringsstoffer for at undgå svampeangreb. Prikning af 
greens vil ske på tirsdage i ugerne 23+26+29 under forudsætning af vejret er til det. 
Græsset er ved at være i god vækst, og nysåede områder er begyndt at spire, der er 
dog behov for mere varme og vand inden væksten bliver optimal. Der skal sprøjtes 
mod ukrudt i uge 21. 

 b)projekter: Helt bare arealer skal sås igen. Arealet mellem grøft og sti bag teested 
hul 11 skal ryddes for buske og planeres ud, tilsås med græs og blomster. 
c) maskinpark: Nyere workman –  udskiftning af zeroturner. 

 d) budget: Der er brugt mange penge til græsfrø mm. Budget taget til efterretning. 
 3: Personale: Intet at bemærke 
                        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 
4: Indkomne forslag: Ingen  
5: Næste møde: Onsdag d. 26.06. kl. 13.30 
6: Eventuelt: Restriktioner for banen ophæves, men der henstilles til at spillere går/kører på 
arealer hvor græstæppet er tæt, og ikke på bare eller nysåede områder uden græs. 
Vandingsanlæg: Vandmangel i boring forsøges løst med en eventuel forlængelse af sugerør med 6 
meter. Susanne og Børge undersøger muligheder. Der bruges alene 50 m3 vand til vanding af 
teesteder og greens pr døgn. Barkholt havde fremsendt links til hjemmeside med vandingsvejl. dog 
havde Susanne kendskab til firmaet i forvejen.  
Forsker Birte Boelt kommer forbi i pinsen for at se på eventuelle muligheder for bekæmpelse af 
gåsebiller med græs behandlet med endofytter. 
Hvad kan vi gøre når en hydraulikslange sprænger: Vang undersøger om der eventuelt kan skaffes 
en eller anden form for alarm ved uheld. 
Der er liv i opsatte stærekasser og bistader. 
. 
  
Torsten G. Christensen 
Baneudvalgsformand 


