
Baneudvalgsmøde, den 27.05.20. 

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

a) Greens er vertikalskåret i sidste uge, og prikket i denne uge, og det er planen af de skal
dybdevertikalskæres i næste uge for at fjerne poa frø (enårig græs) Greens har i dag fået
naturgødning, som gerne skulle mindske angreb af gåsebiller. Range samt hul 4 & 5 på par 3-
banen er sprøjtet mod ukrudt – stor bane pletsprøjtes mod ukrudt i den kommende uge.
Blomsterenge er sået ved hul 4 og 8 samt til højre for rødt teested hul 5. Arealet bag teested
hul 11 er tilsået med græs. Banen står utrolig grøn og smuk, men vandingsanlægget kører
også hele tiden, og det ser heldigvis ud til vi har vand nok. Prikningsplan indtil ferien: Der
prikkes mandag/tirsdag  i ugerne 25 + 28 og 31.
b)projekter:  Onsdag den 3.6. fældes enkelte udgåede træer, samt lidt udtynding på
hul 2 + 3 på par 3-banen. Samme dag eftersås render hvor vandledningen er
nedgravet, samt andre arealer hvor det nye græs har haft svært ved at rodfæstes.
c) maskinpark: Intet at bemærke
d) budget: Efterleves ”næsten”
3: Personale: Samarbejdet fungerer godt og alle yder en flot og ihærdig indsats.
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 – dog lå en seddel fra gæster fra Trehøje Golf Klub som udtrykte stor 
ros til personale samt til en virkelig flot og velholdt bane. - TAK 

5: Næste møde: Onsdag den 01.07. kl. 13.30 
6: Eventuelt: Intet 




