
Baneudvalgsmøde, den 15.10.2019. 
  
 Afbud: Poul Frederiksen 
 
1: Referat fra sidste udvalgsmøde gennemgået og godkendt. 
2: Banen: Greens / teesteder/ anlæg / adgang til banen 
 a)anlæg: Greens er prikket i indeværende uge, dog uden at blive dresset. Dette vil 

ske når vejret tillader. Enkelte greens lider under lettere svampeangreb, men der er 
udført bekæmpelse med Proline for at stoppe angreb.  Der udføres nok yderligere et 
par behandlinger med henholdsvis Proline og Switch inden nytår. Tillige udbringes 
micronæringsstoffer løbende. Næste prikning vil ske tirsdage i uge 45 + 48. Fairways 
på hul 1-10, 12 og 18 er vertikalskåret og eftersået med maskine i uge 39. Lidt 
gødning og fugtigt vejr har fremskyndet spiring, så vi tror på et rigtig godt resultat.  

 b)projekter: Dybdeluftning af fairways i uge 47-48, maskine skal lejes. 
 Trappe/opgang gult teested hul 13 og 18 flyttes. 

c) maskinpark: Workmann skal repareres – forventet udgift kr. 15.000,00 
 d) budget: Efterleves. 
 3: Personale: Orientering om personalesituationen – næsten på plads i 2020. 
                        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: Torsdag d. 19.12. kl. 09.00 efterfulgt af golfspil kl. 10.30 og julefrokost 
6: Eventuelt: Sugerør på vandboring er forlænget med 6 meter  

Golfsportens natur- og miljøfond, samt Åge V. Jensens fonde ansøges om tilskud til 
natur og miljøprojekter.  Grønne områder, blomsterenge, samt frugttræer. Påtænkt 
areal bag green på hul 11, samt til venstre for fairway hul 4. (Susanne og Torsten) 

 Strøm- og vandingsanlæg er dækket at forsikringen i tilfælde af lynnedslag. 
 Golf tur til Øland for greenkeepere samt baneudvalg onsdag den 30.10.2019. 
 
 
Torsten G. Christensen 
Baneudvalgsformand 
 
 
 
 
 




