
Baneudvalgsmøde, den 19.12.2019. 

1: Referat fra sidste udvalgsmøde gennemgået og godkendt. 
2: Banen: Greens / teesteder/ anlæg / adgang til banen 

a)anlæg: Greens er prikket en sidste gang inden vinteren. Der kører micro- 
næringsstoffer ud på greens.  Der udføres behandling med Switch inden nytår. Alle
fairways og drivning ranch er dybdeprikket. Græsset som blev sået i uge 39 er
kommet fint op. Vintergreens er gjort klar til brug, disse samt sommergreens er alle
rullet. Vandingsanlæg udvidet så der også nu kan vandes på fairway på hul 4 og 18.
Hvis vejret tillader skal der også laves et par mindre strenge på hul 3 og 13.
b)projekter: 40 stærekasser er fabrikeret, og klar til opsætning.
Trappe/opgang gult teested hul 13 og 18 flyttes.
c) maskinpark: Service og eftersyn ordnes af ekstern mekaniker.
d) budget: Efterleves.
3: Personale: Afspadsering samt ferie afvikles løbende fra d.d. så alle er klar til den
nye sæson senest 1.3.20. Susanne og Bjørn fortsætter på fuld tid, Anders er ansat på
25 timer ugentligt, og der ansættes en ny elev. Hertil kommer en eventuel praktikant
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,
Mogens Barkholt, 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 & Vang Pedersen

4: Indkomne forslag: Ingen 
5: Næste møde: Aftales senere. 
6: Eventuelt: Afslag på ansøgning til tilskud fra DGU’s miljøfond. 

06.01. påbegyndes fældning af træer ved hul 12, for at give lys til greenen. Arbejdet  
udføres af frivillige, og forsættes på mandage indtil det er færdigt. 
Mødet afsluttet med golfspil og julefrokost for udvalgsmedlemmer og greenkeepere 

Torsten G. Christensen 
Baneudvalgsformand 




