
Referat fra møde i baneudvalget afholdt 24. marts 2015. 
 

 

Deltagere var: 
Susanne Bohlbro (SB), Claus Grabow (CG), Tage Larsen (TL), Henry Jensen (HJ) 
Søren Damsgaard (SD) 
 
 
Teested på hul 5: 
Det nye teested er udvidet med ca. 2 meter i bredden, der lægges rullegræs på teestedet den 9. april og 
CG forventer, at teestedet kan åbnes i uge 19. 
 
Nye bænke: 
Oplæg til design af nye bænke fremlagt af TL og SD blev godkendt. 
Der bliver straks sat gang i fremstilling af henholdsvis rør som bænkene skal stå på og planker til selve 
bænken. 
Der bliver opstillet et prøveeksemplar ved rododendronbedet, længde på bænken bliver 1,8 meter..  
 
Etablering af net på drivingrange: 
Henrik vurderer, at vi ikke kan nøjes med 3 meter højt net, det skal være 5 meter. 
Henrik får målt banen præcist op så vi ved hvor mange m2 der skal købes, derefter skal bestyrelsen 
godkende indkøbet. 
 
Oplæg til opgaveliste til hulansvarlige:  
Det blev bestemt, at vi i første omgang udvælger medlemmer som vi mener der vil deltage og at vi 
kontakter disse direkte.  
SD laver oplæg til tekst der skal sendes med ud til de medlemmer der opfordres til at være hulansvarlig. 
Vi mangler at finpudse Susannes opgaveliste, dette punkt kommer op på næste møde. 
 
Afstand fra gul tee til fairway: 
CG vil være opmærksom på, at vi i videst muligt omfang skal sørge for, at der ikke er mere end ca.  
75 meter fra gul tee til tæt klipning. 
 
Bekæmpelse af råger:  
Vi er plaget af råger og vi ønsker at reducere bestanden, for at vi kan gøde det, skal vi først have en 
tilladelse, ansøgning er sendt den 7. april og vi afventer svar. 
Når tilladelsen er i hus vil greenkeeper Michael Riis, som er ivrig jæger, reducere antallet af råger ifølge 
det som tilladelsen giver mulighed for. (Michael bor i greenkeeper boligen) 
 
Ny priklemaskine: 
Den nye priklemaskine fungerer meget fint, nu vil vi endelig kunne prikle mindre arealer såsom teesteder 
m.m. 
Årlig udgift til spyd vil koste ca. 8.000 – 10.000 kr. 
 
Bemanding: 
Der er lavet en ny bemandingsplan. 
I vinterperioden er der kun to greenkeepere, til gengæld vil der i højsæsonen være en bemanding på 5 
greenkeepere. 
 
Etablering af tagrende på udslagshuset på driving range: 
Det er ved at blive undersøgt hvad det vil koste, at få etableret tagrender på udslagshuset.  
Vores nye og i den grad ihærdige mannager har taget opgaven med at indhente priser, vi afventer svar fra 
manageren.  
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Opfølgning på opgaver der skulle udføres efterår/forår 2014-2015: 

 
Ny sti ved hul 18 til højre for green, skal etableres for ikke at genere spillerne på hul 1: 
Der er opsat snore for at lede spillerne højre om 18. green. Der bliver klippet en sti fra hul 18 op til 
grusstien, stien vil evt. senere få grus belægning.  
 
Hæve sprinklere ved greens samt udskifte sprinklere og justere 
Er udført. 
 
Beskære ved hul 10 og 16 så der kommer bedre udsyn 
Er udført. 
 
Høste rough 
Godt i gang. 
 
Efterfylde bunkers med sand + skære kanter 
Er udført i flere bunkers. Efterfølgende vil greenkeeperne løbende måle sanddybden med en målepind og 
efterfylde med sand efter behov.  
Bunkerrive er renoveret så den går længere i dybden og dermed får vi fjernet mindre sten i bunkers. 
 
Etablering af u-profiler på tværs af stien på hul 10.  
(for at undgå at stien skylles væk med kraftig regn) 
Den første løsning med mindre U profiler vil ikke kunne fungere, CG har fundet en ny løsning som vil blive 
etableret senere på sæsonen. 
 
Prikke udsatte steder: 
Godt i gang. 
 
Fælde døde træer højre side hul 3 
Er sket. 
 
Beskære ved out of bounds pæle: 
Er udført. 
 
Beskære diverse træer hvor rotorklipperen kører: 
Er udført. 
 
Ændre forkanten på venstre for bunker på hul 14. 
Udføres i løbet af sæsonen. 
 
Lave jordarbejde færdig ved vandreservoir + så græs til forår. 
Godt i gang. 
 
Lægge sten i åen langs hul 18.  
Udføres sidst på sæsonen af lystfiskerforeningen. 
 
 
 
 


