
Baneudvalgsmøde, den 12.08.20. 
 
  
1: Referat fra sidste udvalgsmøde gennemgået og godkendt. 
2: Banen: Greens / teesteder/ anlæg / adgang til banen                  

a) Prikning af greens foretaget i uge 33, og der dybdeprikkes i uge 36. Gødning og mikro- 
næringsstoffer er tilført greens. Bunkerkanter er skåret på hele banen, og bunkeren bag 
green hul 4 er lukket og erstattet med græsbunker. Der er stadig god vækst i græsset, og der 
klippes for fuld styrke – dog forventes det nødvendigt at påbegynde vanding af fairways igen. 
Teesteder prikkes, vertikalskæres og eftersås snarrest muligt. Gødning tilføres fairway og 
semirough hvor græstætheden ikke er for god. Nye hulkopper samt flagstænger med konisk 
stang og gummiindsats, således at det er muligt at samle bolden op uden af have hånden i 
hullet (for at undgå runde hulkanter), dog spilles der indtil videre med skumindsats. 

 b)projekter:  Fairways eftersås medio september. 
c) maskinpark: Ny rive indkøbes/fabrikeres til bunkerriven. 

 d) budget: Der have været nogle lidt større reparationer samt en ny motor, hvilket 
har medført en overskridelse på ca 10% 

3:  Personale: Jonas er på kursus fra onsdag uge 34 og hele uge 35. Susanne afholder 
ferie uge 34+35. Alex Håndbæk træder til om torsdagen i begge uger. 

                        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 16.09. kl. 13.30 
6: Eventuelt: Kaj M. Larsen har lovet at fabrikere nye teestedmarkeringer i løbet af vinteren, 
således de vil være klar til den kommende sæson.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




