
Referat at baneudvalgsmøde den 19.5.2016 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2) Banens tilstand 

Greens: er kommet godt gennem vinter, der er brugt ny middel mod skimmel fra september af 

De klippe p.t. i 3 mm 

Der er et par greens der får ekstra gødning 

 

TEE.-steder  gode efter vinter, dog få problemer ¨hul 12-13- og 18 p.g.a stykker der er svamp, der 

gødes for at få dem i vækst 

Fairway: De er hårdt ramt i varmen, der prøve vandes på 10 og 12 men regn ville hjælpe meget. 

Grøn tee er flyttet på hul 13, der vil blive kikket på buskads ved hul 13 mod Vessels plads 

På hul 18 mangler der at man kan se til højre fra gul teested, når der slås ud. 

 

Der vil blive justeret til i rouf 

 

Der skulle også komme får igen 

 

Slut medudsivning af vang på ul 16´s green 

 

3) Plejeplan 

Prikning af geen i 8 cm dybde samt gødning af greens 

Der vil ikke blive vertikalskåret på fairway 

Der vil blive dresset på greens 

Vi vil gerne have nye idéer til bunker på hul 4 

Vi vil gerne have nye ideer til sten rende på hul 4 

 

4) Økonomi 

Økonomien følger budgettet 



 

5) Maskiner 

Der har været udfordringer i forbindelse med batterier på klipper, det er nu løst uden merudgifter 

for klubben. Maskiner kører som de skal. Bunker maskine har småproblemer som er ved at blive 

løst. Det er med ui arbejdet at maskiner rengøres og smøres efter brug. 

 

6) Mandskab 

2 lærlinge til svendeprøve og vi leder efter 2 nye lærlinge 

 

7) Møder : 29/6 kl. 18, 25/8 kl 19 og 27.10 kl 19 

 

8) Eventuelt 

 

Vinter Tee, skal rettes til efter spille retning, Der må ikke om vinteren tee´s op uden for teesteder 

Der kommer nye skilte på drivning rangs 

Opsamling af bolde deles mellem senior og mandeklub 

 

Ref. Karin Holm 

 

 

 


