
Baneudvalgsmøde, den 27.04.22. 
    
1: Referat fra sidste udvalgsmøde godkendt. 
2: Banen: Greens / teesteder/ anlæg / adgang til banen 
 a)banen: Greens er eftersået, prikket, dressets og gødet. Greens er tromlet jævnligt 

og klippet nogle gange, men desværre næsten ingen vækst, da der fryser hver nat. 
Vanding er opstartet før påske af greens og teesteder. Og i denne uge vandes der 
også på fairways – alt er meget tørt, og desværre ingen udsigter til regn. Der er 
problemer med strømtilførsel ved hul 10 og 11, hvilket indebærer at vanding af hul 
10 samt teested hul 10 sker manuelt. Der arbejdes på at løse problemet. Fairways er 
klippet 3 gange, og semirough 2 gange – roughen er endnu ikke klippet. Heldigvis 
fremstår banen efterhånden grøn og indbydende, selv greens er ved at rette sig.  
Prikning og dressing af green er fastsat til tirsdag/onsdag i uge 23 og 26. Teestedet 
eftersås og prikkes i kommende uge. Boldvasker giver for lidt vand, Børge forsøger at 
afhjælpe problemet. Blomsterbede sås den 28. april. 
b)projekter:  Bunkers: Alle greenbunkers er kantskåret og efterfyldt med sand. 
Fairwaybunkers står for tur snarest. Tilladelse til oprensning af søen ved hul 10 er 
givet. I den forbindelse lukkes grøften mellem hul 10 & 11. Området til højre for 
grøften bliver midlertidigt strafområde med røde pæle. Når alt jordarbejde er 
afsluttet fjernes alle pæle – sandsynligvis først til næste sæson. Muligvis etableres 
der solcelledrevet springvand i søen på hul 10. Arne Dahl arbejder på opgaven. 
c) maskinpark: Maskinliste er opdateret. 

 d) budget: ingen bemærkninger. 
3: Personale: Christian Bæk er startet som elev pr. 1.04.22. 
                        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 møder: 01.06 og 06.07. kl. 13.30 
6: Eventuelt:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 




