
Baneudvalgsmøde den 22. oktober  

 

Referat 

 

 

1. Godkendelse og opfølgning på sidste mødereferat - Alle 

Godkendt 

 

2. Status på banen lige nu - SM 

Banen er meget blød, men kun meget få svampeangreb. Banen skal lukkes for fremtidige 

buggybestillinger resten af året. De nuværende bestillinger gennemføres. Fairways er ved at 

komme sig, dog stadig steder uden græs, SM eftersår igen på disse steder inden vinter. 

 

3. Status bemanding nu og plan for 2020 – SM 

Faste 2020: Steen, Jackie, Kjeld, Henriette, Arly og sommerfugl/deltidsmedarbejder afh. af budget 

 

4. Fremlæggelse af arbejdsplan for vinteren 19/20  - SM 

SM fremlagde vinterplanen som blev godkendt. (Skal vedhæftes dette referat) 

 

5. Status for opførelse af hegn for enden af træningsbanen – SM 

SM og PF ser på placeringen, bestyrelsen har godkendt opførelse i 2020 

 

6. Status for ombygning af tagets på træningsbanen – SM 

Udsættes til forår 2020 pga økonomi 

 

7. Status på projekt om indspilsområde til brug for bestyrelsesseminar – SM 

Afventer evt fondstilskud 

 

8. Status på projekt om ombygning af hul 12 til brug for bestyrelsesseminar – SM 

Ikke noget nyt, projektet er sendt bestyrelsen jvnf sidste møde.  

 

9. Maskininvesteringer, ønsker 2020 – SM 

Eneste større maskine der er ønskelig i 2020 er ny Teested klipper.  

SM indhenter finansierings tilbud.  



 

10. Udvalgets sammensætning i 2020 – Alle 

PF fratræder som Baneudvalgsformand ved udgangen af 2020, hvor udvalget så vil foreslå 

bestyrelsen, at Chefgreenkeeperen bliver baneudvalgsformand.  

Jackie Larsen blev optaget i udvalget, ligesom Clubmanager deltager i fremtidige møder som 

referent og ”interessemedlem”.  

 

11. Mail fra Knud Christensen vedr.: Plant 1000 træer – PF 

God ide – måske ikke 1000 træer, men klubben har desværre ikke økonomi til dette projekt.  

 

12. Rasmus ønsker følgende behandlet: RP 

a) Hår på bunkers – disse bliver holdt nede i 2020 

b) Buggies forbud – se punkt 2 

c) Greens 2019 – bedre rating i GIC end 2018. Fint! 

d) Stier fra hul til hul – indgår i vinterarbejdet  

 

13. Eventuelt – Alle 

Intet at bemærke 

 

14. Næste møde – Alle 

 


