
Referat baneudvalgsmøde 26. august 2019 
 
Dagsorden:  
 
 
1. Gennemgang af Steens status 
 
2. Rundtur på banen for at se på beplantning og vækst. (som aftalt på sidste møde)  
 
3. Eventuelt omlægning af hul 12. 
 
4. Træningsområde.  
 
5. Næste møde.  
 
 
 
 
1. Steen’s notat blev gennemgået 
Fine tal i GIC - bravo!  
 
2. Noter fra rundtur på banen:  
 
Stier på par 3 banen og hul 15.  
Steen og Kurt ser på det 
 
Beplantning: Vinter ting.  
 
Hul 8, der fælles udgået elletræer til vinter 
Hul 3, Væltet birk bliver liggende 
Hul 7, Udgået birke for enden af stien fældes 
Hul 16, Elletræ fælles  
Mellem 1-18 lunden ved 1. green ryddes  
Mellem 18-10 beplantes med 10 fyr indhegnes  
13 green udgåede træer fælles  
10 greenbunker laves til græs 
12 fairway første del dresses 
 
Flot flagstang bag 9.!  
 
Skraldespande, der udtænkes en model vi selv kan lave på værkstedet  
 
Flere har spurgt til at få jagt på området.  Baneudvalget siger; nej tak.  
 
Net for enden af træningsbanen: 
Claus har kontakter til stolper, udvalget afventer bestyrelsen. 
 
Hæk ved puttinggreen er for høj, Steen ser på det.  
 
Udvalget talte om evt out mellem 15. og 12. hul – men intet blev besluttet 



Kurt har mulighed for at skaffe (meget) god, ikke forurenet muldjord til klubben, jorden kan bruges til 
udjævning af forskellige områder herunder targets på rangen. Tak til Kurt for hjælpen.  
 
Teested klipper kaput, Steen indhenter tilbud til bestyrelsesmødet.  
 
Parkeringsplads  
Claus synes det er en god ide at se på om det er muligt at skrælle “års lag” af langs muren. Claus og Peter 
ser på det.  
 
3. Omlægning af hul 12 blev gennemgået.  
Der skal udarbejdes tegning og budget til bestyrelsen. Steen ser på det 
 
4. Træningsområde forslag udarbejdet og venter bestyrelsens afgørelse. 
 
 
Næste møde den 22. oktober kl 13:30 
Husk “De grønne mod de blå” 


