
Baneudvalgsmøde, den 06.07.22. 
    
1:  Referat fra sidste udvalgsmøde godkendt. 
2: Banen: Greens / teesteder/ anlæg / adgang til banen 
 a)banen: Arbejdet med greens følger planen og er således prikket, dressets og 

vertikalskåret hver 3 uge, næste gang er i uge 29 og 32. Greens har fået tilført 
gødning samt micro næringsstoffer. Greens er flotte og har en tilpas hurtighed. 
Greens på hul 11 og 17 er det bagerste område igen åbnet for spil, dog vil det vare et 
stykke tid inden flagplaceringen bliver sat derop. Teestederne prikkes nu, og eftersås 
til august. Droppezone ved hul 16 flyttes er par meter for at lette klipningen rundt 
om ”måtten”. Nyt springvand er opsat i søen ved hul 11, og der er også opsat 
springvand i søen ved hul 10, dette skal dog nok udskiftes med et lidt større til næste 
sæson.  
b)projekter: Stier skal have et eftersyn straks efter ferien.  Jordarbejdet omkring 
søen ved hul 10 og grøften mellem hul 10 og 11 skal færdiggøres. Af tidsmæssige 
årsager bliver det nok først efter sommerferien. 
c) maskinpark: Golfbuggy: den ene er brændt sammen, og den anden trænger hårdt 
til reparation. Måske behov for anskaffelse af en ny. 

 d) budget: Intet at bemærke. 
3: Personale: Ferieplan er på plads. Et par erfarne frivillige har tilbudt at hjælpe med 

klipningen i de mest trængte perioder. 
                        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 & Bjarne Bundgaard 
 Jord- & banearbejde: Mogens Ellegaard, Vang Pedersen, Torben Rømer 
 
4: Indkomne forslag: Ingen 
5: Næste møder: 24.08. kl. 13.30 
6: Eventuelt:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




