Emne:

Baneudvalgsmøde i Blokhus Golfklub

Dato:

13.01.2015

Start:

12.00

Slut:

14.00

Deltagere:

Dan, Henning, Ejvind, Lars (referent).

Punkt 1.

Lars bød velkommen til det første møde i BU 2015.
Ifølge vores samarbejdsaftale skal der afholdes min. 2
Møder i udvalget pr år.
Der var enighed om at afholde nogle flere møder og det
Næste møde afholdes ultimo Marts 2015, lige inden sæsonstart.
Herefter mødes vi hver anden måned.
Udvalget består af Dan, Henning, Ejvind og Lars (formand).

Punkt 2.

Følgende ønsker blev fremlagt af LB:
 Bedre information til vores medlemmer om baneændringer og
nye tiltag generelt.
 Info til medlemmer om arbejde på banen.
 Ønskeliste fra udvalget blev rundelt. (se bilag 1).

Info fra Dan:
For at gøre banen endnu mere spændende, især for gode
Spillere er der lavet backtee steder på følgende huller,
1,3,5,10,11,13,14. Dette tiltag vil gøre banen til en par 72, og med
en længde fra backtee på ca. 6.200m.
Med den længde vil det gøre banen attraktiv for elitespillere, og vi
kan dermed afholde større turneringer.
De nye ændringer på hul 10 og 11 vil være færdige senest sidst i
april, og hermed klar til spil for klubbens medlemmer.
På baggrund af ovenstående ændringer blev der vedtaget følgende:
A. Banen skal rates om inden sæson start – Ejvind kontakter DGU
B. Der skal udarbejdes en ny hcp-nøgle i henhold til gældende
regler. – LB er ansvarlig, og der indsamles statistisk materiale i
sæsonen 2015. Ny hcp-nøgle er klar 2016.
C. Nye lokalregler udarbejdes – LB kontakter DGU for gennemgang
Af banen.
Punkt 3

Bedre info.

Det blev vedtaget at LB hver fredag modtager Henning´s arbejdsplan
for den kommende uge. Emner herfra kan så komme på klubbens
hjemmeside. LB er ansvarlig for opdatering på hjemmesiden.
Punkt 4.

Ønsker fra Baneudvalget til Greenkeeper. (bilag 1)
Vi blev enige om følgende klippehøjder:
Greens

2,5 – 3,0mm

Forgreens

10mm

Fairways

12mm

Semi-rough 35mm
Rough

80mm(ca.)

Græsareal i bunkeren på 3 hul – fjernes.
Der ryddes op i skoven på 4 hul med rodskærer, og væltede træer
fjernes.
Oprydning på 18 hul er i gang, og der fjernes ligeledes væltede træer
i skoven til venstre for green.
Der etableres arbejdshold der kan renskære kanter i bunkers, og
samtidig rive bunkers. (Ejvind er ansvarlig)
Bænke og affaldsstativer bliver muligvis udskiftet, men om ikke
andet bliver de renoveret og malet.
Der fyldes mere sand i de 2 ”specielle bunkers” på 14 og 17 hul. Det
bliver hermed lettere at udføre bunkerslag.
Der fyldes nyt sand i alle bunkers, efterhånden som man får sandet
hentet hjem.
Der udføres reparationer på bunkerkanter hvor der ikke længere er
græs. (der udlægges tørv).
Veje og stier med grusbelægninger renoveres med stenmel og kanter
renskæres.
Der vil blive taget hensyn til de nye pæle ved klipning.
Punkt 5.

LB takkede Dan for et konstruktivt møde, og LB indkalder til møde i
Marts.

