
Baneudvalgsmøde, den 22.04.20. 
 
1: Referat fra sidste udvalgsmøde gennemgået og godkendt. 
2: Banen: Greens / teesteder/ anlæg / adgang til banen                  

a) Banen er nu igen åbnet for spil for 4 bolde samt greenfee, dog spilles der stadig efter 
DGU’s anbefalinger og restriktioner foreløbig indtil 10. maj. Arbejdet på banen fortsætter 
ufortrødent, og selv om der allerede er udfordringer som følge af høje temperaturer om 
dagen efterfulgt af nattefrost, stærk vind og masser af sol, og slet ingen regn. Disse forhold 
gør at der er meget dårlig vækst i græsset, hvorfor klipningen endnu er yderst begrænset. 
Greens har været klippet nogle gange, de er også prikket og dresset en enkelt gang først på 
måneden, og i denne uge er de vertikalskåret efterfulgt af klipning, hvilket har hjulpet 
enormt på dem. Kommende uge skal de prikkes og dresses igen. Teesteder skal prikkes og 
vertikalskæres i  ugen efter. Hele banen har fået gødning, som blev udbragt Langfredag, da 
der meldtes om regn Påskelørdag. Dette holdt heldigvis stik så græsset kunne få den 
ønskede effekt af gødningen. Den manglende nedbør gør at vi får afprøvet vores vandings- 
anlæg noget før end påtænkt, men umiddelbart ser forlængelsen af sugerøret ud til at have 
den ønskede effekt, da vi ikke har oplevet vandmangel. Håber det forsætter.  

 b)projekter:  De fleste af vinterens projekter er tilendebragt: Hæk fjernet rød tee hul 
2, og erstattet med arionabuske. Bunker til venstre for green hul 5 erstattet af en 
græsbunker. Træer fælled på hul 12 og 18. Noget af arealet nyplantet med 150 
fyrretræer, resten planeret og tilsået med græs og beplantet med 23 frugttræer. 
Vestre side af hul 12 er planeret og tilsået med græs. Trappe til gul tee hul 13 er 
flyttet ind i hjørnet og bygget op i kantsten. Fairwayvanding etableret på hullerne: 
3+4+13+18. Yderligere 40 stærekasser fremstillet og opsat. Alle bænke er malet. 
Græskanter ved alle flisearealer og teesteder er skåret. Grene og kogler revet og 
samlet adskillige gange grundet den hårde blæst. Trapper ordnes i kommende uge. 
Ligeledes er vi påbegyndt reparation af fairways, da der er mange turfhuller som skal 
fyldes med jord og sås med græs. Der skal særskilt rettes en stor tak til nogle få af 
klubbens medlemmer som har ydet en enorm indsat med mange af ovennævnte 
opgaver, medens banen har været lukket for spil, hvor vi tillige måttet aflyse 
arbejdsdagen - banen havde ikke set ud som det gør nu uden deres hjælp. TAK. 
c) maskinpark: Intet at bemærke  

 d) budget: Intet at bemærke 
 3: Personale: Grundet Corona er det kun Susanne og Jonas som har arbejdet i marts 

måned. Bjørn og Anders er først startet op den 06. april. 
                        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, Alex & Torsten 
 Golf biler: Kurt Pedersen, Alex Severinsen  
 Jord- & banearbejde: Mogens Ellegaard, Per & Vang Pedersen, Torben Rømer 
4: Indkomne forslag: Ingen 
5: Næste møde: Onsdag den 20.05. kl. 12.30 
6: Eventuelt: Intet 




