Emne:

Referat af møde i Baneudvalget.

Dato:

29.05.2015.

Deltagere:

Dan, Henning, Eva & Lars.

Opfølgning af ønsker fra Klubben.
Punkt 1.

Stor ros til Henning for den måde banen var klippet på, og til Company Day.
Oprydning i skoven på 4 hul vil koste ca. 15.000,- så det er ikke noget der vil blive gjort nu.
Der vil være mulighed for at det bliver gjort som vinterarbejde.
Dan ser på oprydning af 18 hul. LB vil gerne have fjernet træstubbene.
De frivillige der passer bunkers have svigtet i torsdags, og det er naturligvis uheldigt når
banen skal bruges til en Company Day fredag. Henning tager kontakt til Jørgen Bligård, så vi
får vished for at aftalerne bliver overholdt, - selvom det regner!
Det blev ligeledes præciseret, at de frivillige højst skal arbejde 2 – 3 timer pr. dag. De
frivillige får ikke nogen fortæring.
På et tidspunkt når Henning køber græstørv ind, (ca. 50m2) vil der også blive købt græstørv,
så vi kan få bunkerkanterne repareret.
Dan vil igen se på renovering af vores affaldsstativer. Som minimum bliver de repareret og
malet. Det gælder ligeledes træskiltene.
Kantskæring af veje og stier vil også indgå i planlægningen
LB kom med forslag om opsætning af spande på par 3 hullerne. Spandene fyldes med en
blanding af jord, græsfrø, sand og forsynes med en lille skovl, så det er muligt for spillerne at
udbedre opslået turf. (Henning sætter i værk.)
Det blev vedtaget at alle river skal ligge i bunkers. Det betyder at der kan klippes mere
effektivt på fairways.
Eva spurgte til Shelters. De Shelters der er på banen er IKKE lynbeskyttet.
LB og Eva ser på om der skal laves en artikel, om hvad man bør gøre i tilfælde af torden og
lynvejr.

Nyt fra Greenkeeper.
Punkt 2.

Fordybning på 9 hul hvor hullet svinger, skyldes at drænene har sat sig. Når der bliver tid og
råd, vil dette blive udbedret.
Der er blevet klippet ned til 35mm til højre for green på 12 hul. Ligeledes bag ved green på
18 hul.
Bemanding p.t. 6 ansatte. Vi kunne godt bruge 1 mand ekstra, så der kunne klippes 2 gange
pr. uge. Dette er ikke muligt på grund af økonomien.

Status på nye huller og teesteder.
Punkt 3.

Hul 10 og 11 er klar til brug i uge 41.
Dan har endnu ikke modtaget den nye rating.

Diverse.
Punkt 4.

Der har været klager over rengøring af toilet på 1 og 10 hul. Dan oplyste at der bliver gjort
rent 2 – 3 gange pr. uge. Der er ikke planer om yderligere rengøring.
Der bliver udlagt sæbe så man kan vaske sine hænder efter endt besøg.
Der opsættes tillige et aflåst skab indeholdende rene håndklæder. 5 – 6 medlemmer
udstyres med en nøgle, og de kan så skifte de våde håndklæder. Eva er udnævnt til
tovholder.
Der bliver ikke installeret papirholdere på grund af økonomien.
Pro Ark skilt på starterhuset skrues ned. (Henning).
Efter anmodning fra Eva klippes der ikke længere ”en sti” på 16 hul.
Stien på 8 hul der fører hen til dameteestedet på 9 hul, bibeholdes.
Eva ville gerne have gjort noget ved arealet øst for P-pladsen. Henning oplyste at der ikke
kan køre maskiner på grund af grundforholdene. Såfremt der er nogle frivillige der kan
beskære området med en buskrydder, er de velkommen.

Det er stadigvæk et stort problem at spillerne IKKE retter nedslagsmærker op, og IKKE lægger
turf tilbage. Hvad kan vi gøre?

Næste møde: Tirsdag den. 30-06-2015. kl. 10.00 i klubhuset.

