Vedr.:

Referat af møde i Baneudvalget den. 04.08.2015.

Dato:

04.08.2015

Deltagere:

Henning, Eva & Lars.

Afbud:

Dan.

Punkt 1.

Opfølgning af ønsker fra klubben.
Oprydning på 18 hul og renovering af affaldsstativer vil blive udført fra oktober måned.
Der kommer nyt sand i alle bunkers til efteråret og først i det det nye år.
Pasning af bunkers i 2016 af frivillige, vil blive evalueret sidst på året i udvalget.
Skilte og henvisnings tavler vil blive renoveret til vinter.
Eva efterlyste oftere udskiftning af våde håndklæder i skab i toiletbygning på 10 hul.
Henning lovede at det vil ske 3 x gange pr. uge.
Endvidere følges op på manglende papir på toilet i starterhus.
Ved toiletbygning på hul 10 opsættes skilt med henvisning til udvendig vandhane.
Eva påpegede at skiltning på boldmaskinen var misvisende. Eva kontakter Dan.
Oprydning i det overdækkede udslagsareal er ønskeligt, - der skal gøres rent, og spejlet skal
udskiftes med nyt.

Punkt 2.

Nyt fra Greeenkeeper.
Der arbejdes fortsat på de nye huller med anlæggelse af stier og lignende så det er klar til
Spil for klubbens medlemmer i uge 41.
Kantskæring af stier og veje vil blive udført til oktober.
Der vertikalskæres, prikkes og dresses i uge 33. LB sætter på hjemmeside.

Punkt 3.

Status på nye huller.

Se punkt 2.
Scorekort ligger klar til uge 41. Den gamle Hcp. nøgle bruges indtil vi har materiale nok, som
grundlag for en ny nøgle.
Rating fra DGU kommer, så snart ferien er overstået.

Punkt 4.

Diverse.
Det er glædeligt at konstatere at rep. af nedslagsmærker og tilbagelægning af opslået turf er
markant forbedret. Tak til alle medlemmer for det.
Henning lovede at der i vinterpausen vil blive lavet nye markeringspæle. 50 stk. af hver farve.
Henning har et stimpmeter – til måling af hastigheden på greens. Eva laver skema i.h.t. aftale
og Eva og Lars laver nødvendige målinger til opslag i klubhuset.
Markeringspæle på banen bl.a. på 6 hul er næsten forsvundet i græs. Det er ikke muligt at
”flugte” mellem 2 pæle, - det er meget uheldigt. Henning lovede at det vil blive ordnet med
det samme.
Bemanding: p.t.6 fuldtidsansatte. Fra 15.8.15. 5 mand, og fra 01.10.15. 4 mand, heraf 2
elever.

Punkt 5.

Næste møde afholdes den. 01.09.15. kl. 09.00

