
Baneudvalgsmøde, den 02.06.21. 

Afbud: Børge Jensen 

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

a) Det ustabile og kolde forårsvejr har påvirket enkelte greens meget. Det er især 4 &
5 som er hårdt ramt af svampesygdom. Mindre angreb er der også på 2,3 og 10. Alle
andre greens er gode. Alle greens behandlet med afspændingsmiddel, jern, kobber
og gødning som vi håber, kan afhjælpe skaderne. Greens er tillige prikket og dresset
bliver de i næste uge. Næste prikning sker i uge 25. Sprinklerne omkring greens og
teesteder skal optimeres. Vanding af banen er påbegyndt igen. Bunkerkanter skåret.
Ukrudt ved stensætninger omkring søer er brændt. Nyplantning af bøg mellem hul 7-
9, samt fyrretræer rundt om på banen. Ny produktion af fiber fra Sindal Biogas
opsartes ultimo juni, og planen er at vi skal have en forsyning som kan tilføres
trængende arealer.
b)projekter: Opgravede arealer er reetableret og græsvæksten er i gang, og inden
længe kan de røde pæle flyttes tilbage langs strafområderne. Tov langs stien hul 16
skal repareres, og ved hul 18 flyttes det frem så det står lige bag ved søen. Gammel
greenkeepergård skal kalkes og træværket muligvis males, og taget trænger til en
udskiftning, men det afventer lidt. Sikkerhedsnet mellem range og hul 1 udskiftes.
c) maskinpark: Udskiftning af enkelte ”dårlige” hydraulikslanger, ellers intet.
d) budget: Intet at bemærke.

3: Personale: Ferieplan: Bjørn uge 25-26, Jonas 27, Susanne 27 + 30. Kim venter til
senere.
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 01.07.21. kl. 13.30 
6: Eventuelt: DGU afholder demodag på Viborg Golfklubs anlæg tirsdag den 08. hvor vi deltager. 




