
Baneudvalgsmøde, den 11.08.21. 
 
 Afbud: Vang Pedersen 
    
1: Referat fra sidste udvalgsmøde gennemgået og godkendt. 
2: Banen: Greens / teesteder/ anlæg / adgang til banen 
 a) Prikning af greens har fulgt programmet, og der prikkes igen tirsdag i uge 35 og 38. 

Greens har været vertikalskåret hver anden uge. Banen står igen flot og grøn, da 
vandingsanlægget har kørt uafbrudt i 3 uger i tidsrummet fra kl. 18.00 og til næste 
dags morgen kl. 09.00, hvor vanding på særligt udsatte stedet er sket i dagtimerne 
med løse slanger. Den seneste uge har det tillige regnet en hel del, desværre ofte i 
meget kraftige byger, som naturligvis har hjulpet på banen, men også givet meget 
ekstraarbejde med bunkers og stier. Tees er også prikket og dressets. Første bunker 
på hul 10 lukkes og laves om til fairway. Den store bunker mellem hul 1 og 16 lukkes 
og laves om til en græsbunker. 

 b)projekter: Nyt tag på gammel greenkeepergård, arbejdet påbegyndes 16.08. Ny 
klokke på hul 4 opsættes. Oprensning af alle søer ultimo september, arbejdet udføres 
med amfibiebåd som kan skære grøde og ligge det op på land.  
c) maskinpark: semiroughklipper har fået ny toppakning og nyt hydraulikstempel, en 
omkostning på omkring 20.000,00. Stort ønske om indkøb af ny greenklipper til 
næste sæson. 

 d) budget: Intet at bemærke. 
3: Personale: Bjørn holder ferie i uge 33. 
                        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: Fjernelse af et par træer ved green hul 5 og 18, dette vil ske til vinter. 
5: Næste møde: Onsdag den 29.09.21. kl. 13.30 
6: Eventuelt: Der findes mange range bolde rundt om på banen – der opsættes forbudsskilte som 
ved overtrædelse kan medføre bortvisning. Indkøb af manuel boldopsamler. 
 
 
 
 
 
 
 
 




