Emne:

Referat af møde i Baneudvalget.

Dato:

29.09.2015

Deltagere:

Dan, Henning og Eva

Punkt 1.

Opfølgning af ønsker fra klubben.
Renovering af affaldsstativer etc.
Affaldsstativer renoveres i oktober og skilte og henvisningstavler renoveres til vinter.
Oprydning i udslagsområdet
Oprydning og rengøring af området er foretaget.
Nye måtter er en stor investering og de vil derfor blive udskiftet løbende.
De 6 måtter der er udendørs er mest slidt og bliver udskiftet til næste år.
Skilte ændres til ”Baneservice”
Alle skilte med ”Banekontrol” ændres til ”Baneservice”
Papir i toiletbygningen på hul 10
Der er nu papir til tørring af hænder i toiletbygningen og der hænger et håndklæde som
bliver skiftet når der bliver gjort rent.
Ordningen med at et antal medlemmer skifter håndklæder ophører og Eva inddrager
nøglerne.
Bunkerskanter i bunker
Henning skar bunkerskanter onsdag eftermiddag.
Disse lå i bunkeren men blev fjernet torsdag morgen.

Punkt 2.

Nyt fra Greenkeeper.
Der kommer nyt sand i alle bunkers til efteråret og først i det nye år.
Kantskæring af stier og veje udføres i oktober
Bunkerkanter eftersås.
Næste år bliver der 4 tee steder på hvert hul med afstandsangivelse.
Det vil sige at der ikke længere vil være farve på tee stederne men afstande.
I den forbindelse vil skiltene (og scorekortene) blive ændret.

Punkt 3.

Status på nye huller.
Nye huller tages i brug tirsdag den 6. oktober (Henning havde set forkert på kalenderen)
Korrekte scorekort vil kunne printes ud fra den dato.
Der vil være en stak korrekte scorekort til rådighed i vinterperioden, til brug i tilfælde af at
maskinen løber tør.

Punkt 4.

Diverse.
Et toilet i toiletbygning på hul 10 kan muligvis holdes åbent til vinter da Leif mener at det er
muligt at frostsikre det. Dan taler med Leif
Toilettet vil dog ikke blive rengjort så ofte.

Punkt 5.

Næste møde: 28-10-2015 kl 09.30 i klubhuset.

