Emne:

Referat af møde i Baneudvalget.

Dato:

28.10.2015

Deltagere:

Henning og Eva

Punkt 1.

Opfølgning af ønsker fra klubben.
Renovering af affaldsstativer etc.
Henvisningstavler renoveres ikke. Der bliver opsat nye til næste år, når teestederne bliver
ændret til 4 tee steder med afstandsmarkering i stedet for farvemarkering.
Luftrenser
Luftrenseren virker ikke, den er sendt til reparation.
Leif har haft møde med Dan om evt. etablering af nyt område til rensning af vogne på det
tilgroede område øst for parkeringspladsen.
Toiletbygning på hul 10
Solcellerne kan holde toilettet frostsikret, hvis der ikke er for hård frost.
Såfremt der kommer en periode med hård frost, lukkes toiletbygningen.
Greens
Greens holdes så vidt muligt åbne i vinterperioden, men Henning opsætter skilt med
information om, at der ved rimfrost/frost er vognforbud, og at der skal spilles til vintergreens
(rødt flag)
Hul 9
Fordybning tværs over fairway vil blive udbedret.

Punkt 2.

Nyt fra Greenkeeper.
Vinterens aktiviteter
Bunkerkanter er eftersået, og klippes først til foråret.
Greens er proppet, eftersået og dresset. Der har været maskinnedbrud, så det tog lidt
længere tid end normalt. Greenkeeper påpeger, at det er uhensigtsmæssigt at have match i
oktober pga. greenkeeperens nødvendige aktiviteter i denne måned.
Greens, teesteder og fairways klippes mindre fra nu af og indtil foråret.
I vinterperioden vil der endvidere blive foretaget oprydning af træer i læbælter.
Træer og buske i området mellem rødt teested hul 7 og greens hul 9 vil blive opstammede.
På hul 10 etableres venteområde med bænk bag buskene ved teestedet.

Fremtidige planer
”Mangroven” til højre for green på hul 5 graves ud til sø. Søen vil gå helt ind til højre green
kant. Derved forsvinder højre green bunker.
På arealet inden fairway bunker på hul 6 (arealet mellem hul 6 og hul 7) vil der blive
etableret ”Mounts” (små høje).
Grøft til højre for green på hul 8 forlænges. Der graves ud så den går ind på banen der hvor
der altid står vand.
På hul 15 etableres Mounts ved begge fairway bunkers.

