Emne:

Referat af møde i Baneudvalget.

Dato:

30.06.2015

Deltagere:

Dan, Henning, Eva & Lars

Punkt 1.

Opfølgning af ønsker fra klubben.
Oprydning på 18 hul.
Det blev vedtaget at gamle og udgåede træer fjernes, og der ryddes generelt op
I området til venstre i skoven nede mod green.
Pasning af bunkers.
Henning udtalte stor tilfredshed med nuværende ordning, de frivillige er til stor hjælp.
De frivillige kommer 1 gang om ugen, og der kommer 3-4 hjælpere.
Der er foretaget kantskæring af alle bunkers, og nyt sand bliver fyldt i efter behov.
På grund af sandfyning ved kraftig vind, er det umuligt at holde sandet inde i bunkers. De
frivillige vil blive udstyret med koste, så de kan reetablere sandet.
Renovering af affaldsstativer.
Henning har repareret de ødelagte låg, og stativerne vil blive malet på et senere tidspunkt.

Beskyttelse af shelters med lynafledere.
Shelters vil IKKE blive udstyret med lynafledere, og der vil heller ikke blive opsat master ved
siden af shelterne.
Der blev udleveret et skrift fra Baneudvalget, som beskriver hvordan man skal forholde sig
ved lyn- og tordenvejr. Det vil naturligvis komme på hjemmesiden, og ligeledes hænges det
op i klubhuset, og ude i shelterne.
Spande med græs på par 3 huller.
Henning oplyste at medlemmerne er flinke til at bruge dem.

Punkt 2.

Nyt fra Greenkeeper.
Der er sået græs på de nye huller, og det vokser lystigt.
Der laves nye stier på hul 1,5 og 10 og der skal med tiden laves en bro over bækken til hvid
tee på hul 1.
Tidsplanen for åbning af de nye huller er rykket en uge frem (uge 40).
Hul 11 er klar til spil på nuværende tidspunkt.
Henning har konstateret myretuer på enkelte huller. Disse er som bekendt et fredet dyr, så
udvalget udformer en lokalreglen der giver lempelse uden straf.

Punkt 3.

Status på nye huller.
Er dels behandlet under punkt 2, men der blev oplyst at der etableres 2 nye bunkers på hul
10. En i højre side af fairway, og en nede ved hybenbuskene i venstre side.
Dan har modtaget banens nye rating fra DGU. Dan sender kopi til Lars & Eva.

Punkt 4.

Diverse.
Rengøring af toiletter på banen.
Er ligeledes behandlet på sidste bestyrelsesmøde, og rengøringen er absolut tilfredsstillende.
Skilt på starterhus med etiketteregler.
Disse stemmer ikke overens med klubbens etiketteregler, så Henning fjerner skiltet.
Sti på 16 hul.
Har hjulpet på flowet, så spillerne kommer hurtigere væk fra green og op på 17 tee.
Blå pæle på 12 hul.
Pælene fjernes.
Skilte med hullernes layout.
Eva påpegede at de kvindelige greenfee spillerne havde påtalt ”en for dårlig skiltning”.
På dame teestederne.
Dette bliver umiddelbart ikke lavet om, men på længere sigt – når der bliver anlagt flere
Teesteder - vil de nuværende skilte blive flyttet.
Det er Dan´s tanke at vi skal væk fra de gængse røde, gule og hvide markeringer og det skal
så erstattes af ”talmarkeringer”. Fuld opbakning fra udvalget.
Nedslagsmærker og opslået turf.
Baneudvalget vil igangsætte aktiviteter der skal føre til at vi i klubben bliver mere bevidste
om vigtigheden af, at lægge turf på plads og rette nedslagsmærker.

Disse aktiviteter skal foregå i en positiv ånd, så vi er fælles om at hjælpe hinanden med at
passe på vores pragtfulde bane.
Det skal føre til en kultur i klubben, hvor vi snakker om turf og nedslagsmærker, før under og
efter en runde.

Punkt 5.

Næste møde : 04-08-2015 kl 09.00 i klubhuset.

