
Baneudvalgsmøde, den 07.08.19.  
 
 
1: Referat fra sidste udvalgsmøde gennemgået og godkendt. 
2: Banen: Greens / teesteder/ anlæg / adgang til banen 
 a)anlæg: Greens er i denne uge prikket og tromlet, men indtil videre ikke dresset da 

det har været umuligt i det meget fugtige vejr. 2 gange er der behandlet med 
micronæringsstoffer for at undgå svampeangreb. Bekæmpelse af ukrudt sker 
løbende. Næste prikning vil ske tirsdag uge 36 + 39 + 42. Græsset er i god vækst, og 
banen har rettet sig meget, dog er der indført oplæg på hullerne 1-9 på fairways. 
Bunker og stier er repareret efter den sidste tids store regnskyl. Århus Universitet har 
givet 2. behandling som forsøg på at bekæmpe laver og gåsebiller. 
Publikumsvejledningsskilte opsat ved hul 6, 10, 13 og 17. 

 b)projekter: Helt bare arealer skal sås igen snarrest muligt.  
 Toiletbygningen ved hul 3 forsynes med lynafleder.(Hans Chr Nielsen & Niels Ole 

Jensen) Skiltning påsættes efterfølgende på bygningen ved hul 3 og 12. 
c) maskinpark: Brugt fairwayklipper indkøbt, da en af de gamle ikke kunne mere.  

 d) budget: Efterleves uden overskridelser. 
 3: Personale: Intet 
                        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 Severinsen  
 Jord- & banearbejde: Mogens Ellegaard, Alex Severinsen & Per Pedersen 
4: Indkomne forslag: Ingen 
5: Næste møde: Onsdag d. 11.09. kl. 13.30 
6: Eventuelt: Vandmangel i boring løses med en forlængelse af sugerør på 6 meter. (Børge Jensen)  
 Golfsportens natur- og miljøfond ansøges om tilskud til natur og miljøprojekter. 
 Forsikringsforhold undersøges i tilfælde af lynnedslag for strøm og vandingsanlæg. 
 
 
Torsten G. Christensen 
Baneudvalgsformand 
 
 
 
 
 
 
 




