Baneudvalgsmøde, den 10.11.21.
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Referat fra sidste udvalgsmøde godkendt.
Banen: Greens / teesteder/ anlæg / adgang til banen

a) Halvdelen af greens er angrebet af svampe i større eller mindre grad, bekæmpelse
er foretaget med Proline. Greens har fået tilført kalium (vintergødning). Alle greens
er tillige topdressets og dybdeprikket. Greens på hul 11 & 17 er bagerste område
omlagt og udvidet, spilklar igen næste sommer. Vintergreens er etableret og klar til
brug, når den tid kommer. Klipningen er afsluttet for sæsonen, og maskiner vasket.
Vandingsanlægget skal tømmes for vand inden frosten sætter ind.
b)projekter: Dybdeprikning af fairways uge 47/48. Græsarmeringsmåtter lægges på
stien ved hul 2 & 16 for at hæve niveauet. Sænkning af måtter på rangen sker 27/11.
c) maskinpark: Ny greenklipper er indkøbt, bliver leveret til foråret. Roughklipper
(efterløber til traktor) har været på prøve, men umiddelbart ikke anvendelig på vores
bane.
d) budget: mindre overskridelse – enkelte store engangsudgifter
Personale: Freja er stoppet pr 31.10. og Kim er fratrådt pr. 5.11. begge iht. kontrakt.
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: primo 2022, dato aftales senere.
6: Eventuelt: Ny APV udarbejdes i samarbejde med Hirtshals Golfklub i vinterens løb.
Baneudvalg og greenkeeperes tur til Sebber Kloster udsat til fredag den 19.11.2021. Forespørgsel
om mulighed for at lave en ski langrendsløjpe på golfbanen. Vi stiller os positiv til ideen, hvis ellers
der kommer hård frost og sne, vi skal dog være med til planlægning af løjpen.

