
Baneudvalgsmøde, den 22.04.21. 

Afbud: Niels Ole Jensen og Vang Pedersen 

1: Referat fra sidste udvalgsmøde (05.11.20) gennemgået og godkendt. 
2: Banen: Greens / teesteder/ anlæg / adgang til banen 

a) Ultimo marts blev greens vertikalskåret, prikket og dresset, så banen var klar til
åbningsturneringen den 28.03. I indeværende uge er der dybdeluftet & dresset. Der
er desværre ingen vækst i græsset grundet meget lave temperaturer, hvorfor der kun
er klippet greens og fairways ganske få gange. Greens er derimod tromlet næsten
dagligt, og standen er acceptabel. Sol, blæst, kulde og ingen nedbør gør at vanding af
greens blev påbegyndt i ugen og vanding af fairways startes op i weekenden. Der kan
vandes 6 fairways pr. nat. Hele banen er gødet så nu venter vi bare på foråret.
b)projekter: Det nye vandingsanlæg er færdigetableret og opstartet – og ikke mindst:
budgettet er overholdt. Alle søer på nær den store ved hul 10 er oprenset og omkring
liggende arealer er reetableret og tilsået. I vinterens løb er der ryddet og opstammet
i beplantningen, og ganske få træer er fældet. Genplantet med fyr og bøg samt
enkelte frugttræer.
c) maskinpark: Alle maskiner har fået service og eftersyn og står klar til sæsonen.
d) budget: Intet at bemærke.

3: Personale: Kim Madsen ansat pr. 06.04.21 som grenkeeper på en 7 måneders
ansættelsesaftale. Jonas skulle have været på kursus uge 2-7, men desværre er disse
udsat til senere på året grundt COVID 19.
Frivillige: Trapper m.m.: Steen Jensen & Poul Nielsen
Tømning af skraldespande: Hans Nikkelsen, 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 02.06.21. kl. 13.30 
6: Eventuelt:  




