
Baneudvalgsmøde, den 29.09.21. 
 
    
1: Referat fra sidste udvalgsmøde godkendt. 
2: Banen: Greens / teesteder/ anlæg / adgang til banen 
 a) Alle greens er eftersået, og græsset står i flotte lige rækker. Prikning og dressing er 

sket efter planen – næste gang i uge 41. Greens gødes i næste uge. Efter en periode 
med tørke har det igen været nødvendigt med vanding, men nu er det forhåbentligt 
slut for denne sæson. Fairway er gødet, og græsset i god vækst.  

 b)projekter: Arbejdet med nyt tag på gammel greenkeepergård er tilendebragt. 
Taget på toiletbygningen er repareret og bygningen er malet indvendigt. Uvending 
maling af begge bygninger venter til foråret. Grødeskæring af alle søer er sket, med 
et flot resultat til følge. Opfølgende grødeskæringer skal ske næste år. 

 Opsætning af sikkerhedsnet ved hul 1 udsættes til næste år. 
 Udvidelse og opretning af teested hul 11, samt udvidelse af green bagud. 

c) maskinpark: Tilbud på ny greenklipper indhentet – håber på bevilling. 
Roughklipper (efterløber til traktor) på prøve i næste uge. 

 d) budget: mindre overskridelse – reparation af enkelte maskiner. 
3: Personale: Freja ansat i flexjob pr 1.9. og indtil 31.10.21. Kim fratræder pr. 5.11. iht. 

ansættelseskontrakt. 
                        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: Måtter på rangen forsænkes i fliserne – god ide, Brian Brasholt fortsætter 

med opgaven. 
5: Næste møde: Onsdag den 10.11.21. kl. 13.30 
6: Eventuelt: Baneudvalg og greenkeepere tur til Sebber Kloster fredag den 29.10.2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




