Emne:

Baneudvalgsmøde i Blokhus Golfklub

Dato:

31.03.2015

Start:

kl. 13.00

Slut:

Kl. 14.15

Deltagere:

Dan, Henning & Lars (referent)

Punkt 1.

Der er i alt 8 frivillige som har meldt sig til at passe bunkers. Jørgen Bligård
er ”tovholder,”og Henning kontakter JB for at aftale møde hvor de kan blive
Instrueret, og der samtidig aftales hvilke dage der skal arbejdes.
Henning fil JB telefonnummer.

Punkt 2.

Opfølgning af ønsker fra Baneudvalget:
 Oprydning på 4 og 18 hul er ikke påbegyndt endnu p.g.a. for blød jord.
 Bænke er blevet renoveret, så der nu er 4 siddepladser.
 Det halter lidt endnu med renovering af affalds stativer.
 Bunkeren på 17 hul er næsten færdigrenoveret, med bl.a. en ny trappe.
 Bunkerpasning overgår til de frivillige.
 Der er nyt sand i bunkeren på hul 4.

Punkt 3.

Nyt fra Greenkeeper:
 Der etableres ny vej på 12 hul over til maskinhus. Det vil sige at den gamle vej
nedlægges, så den ikke længere er i ”spil”. LB vurderer om der skal opsættes blå pæle
inden åbningsmatch.
 Der bliver naturligvis klippet greens til åbningsmatchen, og der er ligeledes indkøbt nye
flag og cupper.
 Den nye grøft på 4 hul rørlægges, for at undgå ”droppe problemer.”
 Efter påske skal samtlige greens dybde vertikalskæres, idet der er kommet mos i vores
greens. Det er ca. 10 år siden det sidst er udført, og normalt skal det gøres 1 x gang/år.

Punkt 4.

Nye huller:
Vi skal ikke regne med at hul 10 & 11 bliver klar for spil i 2015. Det er meningen at de bliver
taget i brug til divisionsmatcherne, og til DGU- matchen.
Der er trykt ca. 12.000 nye scorekort hvor 10 og 11 hul er korrigeret. Vores ønsker om
lokalregler, hjertestarter og lignende er påført.

Dan har opmålt banen.
Når man kører scorekort ud fra Golfbox, er det stadigvæk med de ”gamle 2 huller”.
Rating af banen vil ske i løbet af året, og ny nøgle vil blive påført scorekort i Golfbox.
Punkt 5.

Diverse inden sæsonstart:
 LB gennemgår banen, og sørger for at tilrette pæle.
 Der laves AUR på den nye bakke bagved 14 hul med droppezone.
 Blå pæle fjernes fra 4 og 16 hul.
 Der bliver flagalle` til åbningsmatchen. Der indkøbes ikke nye flagstænger.
 LB markerer søen imellem 5 og 6 hul.

Punkt 6.

LB indkalder til nyt møde sidst i maj måned.

