
Baneudvalgsmøde, den 26.06.19.  
 
 
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. 
Bekæmpelse af ukrudt er påbegyndt i indeværende uge.  Næste prikning vil ske 
tirsdag uge 29. Græsset er i god vækst, og banen har rettet sig meget op i den sidste 
tid. Oplæg på banen blev ophævet den 15. juni hvor der også blev indført fuld 
greenfee. Rough på hul 10 og 11 skal klippes 2 gange ugentligt pga kraftig vækst. 
Forsøgsvis klippes roughen kun 2 gange årligt mellem teestederne på 5, og ligeledes 
for gult teested på hul 14 og 17 ned mod rødt teested. Begge arealer har meget lav 
vækst med mange blomster. 

 b)projekter: Helt bare arealer skal sås igen. Skal dog proppes og måske 
vertikalskæres inden. Muligvis først til september afhængig af vejret. 
c) maskinpark: Nyere workman –  udskiftning af zeroturner, beløbet er bevilliget.  

 d) budget: Efterleves uden overskridelser. 
 3: Personale: Tobias Christiansen er fastansat efter prøvetidsansættelse.  
                        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, Alex Severingsen  
 Jord- & banearbejde: Mogens Ellegaard, Erik Jensen, Alex Severinsen & Per Pedersen 
4: Indkomne forslag: Skilt til huset mellem hul 12 og 18 med oplysning om at det er ”Torden 

Shelter”.  Orienteringsskilte opsættes til publikum.  
 
5: Næste møde: Onsdag d. 7.08. kl. 13.30 
6: Eventuelt: Vandingsanlæg: Vandmangel i boring forsøges løst med forlængelse af sugerør på 6 
meter.  
Der lægges fliser under bænkene ved hul 6 og 15 for at lette klipningen. 
Trappe ved hul 13 flyttes til hjørnet og opføres muligvis i sten. 
 
Torsten G. Christensen 
Baneudvalgsformand 
 
 
 
 
 




