
Baneudvalgsmøde, den 21.03.22. 
Nedsættelse af baneudvalg: Alle har givet tilsagn om at tage endnu et år – udvalget består af: 
Susanne Olsen, Jørgen Barkholt, Poul Frederiksen, Børge Jensen, Niels Ole Jensen, Vang Pedersen 
og Torsten G. Christensen (formand) 
    
1: Referat fra sidste udvalgsmøde godkendt. 
2: Banen: Greens / teesteder/ anlæg / adgang til banen 
 a)banen: Udvalget har, assisteret af greenkeeperne i vinterens løb fortaget en hel del 

oprydningsarbejde. Blandt andet omkring teesteder ved hul 3 og 16. Enkelte træer 
ved green på hul 5 & 18, samt en hel del ved hul 13 er fjernet for at give lys og luft. 
Området omkring søen hul 10 er ryddet for al uønsket bevoksning, søen er tillige 
tømt for vand. Tilladelse til oprensning søgt hos kommunen – afventer godkendelse. 
Hele banen er dybdeprikket i uge 47. Der er kørt fiber ud på hele banen, par 3 banen 
køres færdig denne uge. Hele banen er efterfølgende striglet. Greens er dybdeluftet 
og topdresset, har fået tilført mikronæringsstoffer, gødning og kalk. Mangler varme 
og vand, så ingen vækst, dog håber vi på at kunne påbegynde klipning i næste uge.  
b)projekter: Byggelift lejet/lånt til opsætning af uglekasser, sigteskilte hul 13 og 14, 
samt fjernelse af enkelte højthængende grene. Sikkerhedsnet mellem range og hul 1 
udskiftes. Sikkerhedsovervågning hul 5 færdiggøres den 26.03. Måtter på rangen 
fastgøres. Bunkers: Forsøges opgraderet: hvor der er jord i, tømmes disse, og ellers 
efterfyldes med bunkersand efter behov. Når tiden tillader rives de 2 gange ugentligt. 
c) maskinpark: Vores nye greenklipper leveres 29.03. 

 d) budget: ingen bemærkninger. 
3: Personale: Al ferie og afspadsering er afviklet. Susanne, Bjørn og Jonas er alle tilbage. 

1. april starter vor nye elev Christian Bæk, samt Freja Poulsen igen i et flexjob. 
                        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 H. 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, Vang Pedersen, Torben Rømer 
 
4: Indkomne forslag: Ingen 
5: Næste møde: 27.04.22. kl. 13.30 
6: Eventuelt: Arbejdsdag den 26.03. starter kl. 09.00 og forventes afsluttet mellem kl. 12 og 13. 
Dagen afsluttes med et par pølser og en vand/øl.  
 
 
 
 
 
 
 




