
Baneudvalgsmøde, den 01.07.20. 
 
 Afbud: Poul Frederiksen & Børge Jensen 
 
1: Referat fra sidste udvalgsmøde gennemgået og godkendt. 
2: Banen: Greens / teesteder/ anlæg / adgang til banen                  

a) Greens er dybdevertikalskåret i uge 23 og prikket i uge 25. Teesteder skal gerne 
vertikalskæres inden ferien. Greens og teesteder er gødet. Det meste af banen er 
pletsprøjtet mod ukrudt. På arealet bag teested hul 11 er græsset kommet godt op, og 
markeringerne er fjernet. Baneudvalget henstiller til bestyrelse og regeludvalg af de røde 
pæle flyttes, således at der kun er strafområde ved grøften. Banen står stadig rigtig flot, og 
det kræver meget klipning. En flot og velholdt bane giver også genlyd hos omkringliggende 
klubber, og dette er medvirkende til at antallet af gæstespillere er fordoblet i forhold til 
budget de seneste 2 måneder.  Prikningsplan indtil ferien: Der prikkes mandag/tirsdag i 
ugerne 28 og 31. 

 b)projekter:  Stisystemet skal have et mindre eftersyn pga. regnskyl 
c) maskinpark: Gator skal have ny motor, pakningssæt til oliemotor på greenklipper, 
ny rive til bunkerriven, samt ny ”håndskubber” – forventet udgift 27-28 tusinde. 

 d) budget: Følges uden overskridelser 
 3: Personale: Foreløbig ferieplan: Bjørn & Jonas uge 29 (Alex Håndbæk træder til 

mandag og torsdag) Bjørn uge 30 + 31, Susanne uge 34 + 35. Jonas skal kursus uge 
34+35.  

                        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, Torben Olesen & Hans 
Nikkelsen 

 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 12.08. kl. 13.30 
6: Eventuelt: Skumforinger er sat tilbage i hulkopper pga. genopblussen af COVID 19 i nærområdet             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




