
Referat fra møde i baneudvalget tirsdag den 15. februar. kl. 17.00 i Skanderborg Golf Klub. 

 
Deltagere var: 

Henning Hans Nissen (HHN), Henrik Nielsen (HN), Tage Larsen (TL) og Stig Ingemann Jensen (SJ) og Søren 

Damsgaard (SD). 

Der var afbud fra Susanne Bohlbro. 

Henry Jensen (HJ) og Casper Pleidrup (CP) mødte ikke op. 

Dagsorden for mødet: 

Status for hulobservatører. 

SB sender en status rundt ultimo marts. 

Status for nye teesteds standere. (se også vedhæftet referat fra HHN) 

Der er gode chancer for, at de nye teesteds standere bliver etableret til sæsonåbning. 

  

Status for nye bænke. 

Der er opsat en prøvebænk ved hul 16, det ser godt ud. 

Der bliver på sigt etableret nye bænke ved alle huller, det sker i det tempo som der er tid til, her og nu bliver der 

etableret nye bænke ved hul 8 og 5. 

Hvornår skal vi forvente at kunne åbne sommerbanen? (se også vedhæftet referat fra HHN) 

På grund af vejret blev det aftalt, at banen formentlig først åbner til åbningsmatchen, evt. fredag den 1. april. 

Status for vandproblemer på hul 2. (se også vedhæftet referat fra HHN) 

HHN arbejder på sagen, forventer at få afklaring i løbet af uge 12. 

Hvordan er det lykkes, at sænke vandstanden på hul 18? 

Der var noget med et hul i et rør som var årsag til, at vandet kunne løbe fra den store sø til søen ved hul 18. Hullet 

er lukket og der er nu normal vandstand. 

 

Status for nyt læhegn og bænk ved hul 5.  

Bliver klar til åbningsmatchen. 

 

Status for ny baneguide. 

Bliver klar til åbningsmatchen. 

 

Status for løsning ved hul 3. 

HN arbejder på sagen og har et forslag med til næste møde. 

 

Status for vinteropgaver. 

Der vil være enkelte opgaver som ikke når at blive færdige til sæsonstart. 

Opgaverne vil blive løst gennem sæsonen når der er tid. 

Til næste møde skal HHN have opdateret listen så det fremgår, hvilke opgaver der mangler at blive løst. 

 

Status for hegn ved driving range. (se også vedhæftet referat fra HHN) 

rørstolper der var bøjede er rettet ud, der bliver sænket et mindre rør ned i rørstolperne, derved bliver de stærkere 

og vi undgår at de bøjer fremover. 

Der er målt op til nyt net på højre side af driving range. Der er bestilt rør og der bliver bestilt net. 

HHN har lånt et jordbor af John Paaskesen, inden det afleveres tilbage skal der bores huller for rørstolper på driving 

range. 

 

 



Referat fra møde i baneudvalget tirsdag den 15. februar. kl. 17.00 i Skanderborg Golf Klub. 

 
 

Træer på banen: Plantning af Ahorn spidsløn tæt ved nuværende Asketræ ved hazard på hul 15. 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

Beslutning om, hvilken type hegn der skal etableres langs stien op til gul tee på hul 7.  

(se også vedhæftet referat fra HHN) 

Der blev ikke endelig besluttet noget. 

Det er aftalt, at vi vil have John Paaskesen ud og vurdere på, hvad det vil koste at etablere et hegn i træ der svarer 

til bænke/nye teesteds standere. 

Når prisen kendes tages der beslutning om, hvad vi gør. 

Hegnet bliver ikke færdigt til sæsonstart. 

Ny computer. 

Bjarne Alstrup har tilbudt, at levere en brugt computer som kan leve op til de krav som styringsprogram for 

vandingsanlæg kræver.  

Computeren er afleveret til (HHN) 

Gode initiativer af HHN: (at ansætte en Sønderjyde giver tydeligvis besparelser) 

Ny pumpe. 

På vandingsanlægget er der i alt 3 pumper som skal fungere synkront, de to af pumperne er skiftet indenfor de 

seneste tre sæsoner og nu er den tredje også stået af. HHN har modtaget et tilbud på en ny pumpe med tilhørende 

fjernbetjening lydende på 45.000 kr, i denne pris udgør selve fjernbetjeningen ca. 20.000 kr. 

HHN har fundet en anden løsning så samlet pris reduceres fra 45.000 kr. til ca. 28.000 kr. 

Nye sprinklere. 

HHN har fundet en leverandør af sprinklere i England som kan levere langt billigere end leverandøren her i 

Danmark, ca. halv pris og det er vel at mærke sprinklere nøjagtig magen til dem vi køber i dag. 

 

Referent Søren Damsgaard 27-03-2016 


