
Referat  

Baneudvalgsmøde d. 12. august 2020 

Deltagere: Peter Fredgaard, Henrik Linnemann-Schmidt, Jackie Larsen, Rasmus Wennecke 

Perk, Chefgreenkeeper Steen Mikael og Clubmanager Annie Christensen. 

Afbud fra Kurt Kristensen. 

 

1. Gennemgang af sidste referat 
2. Nyt fra Steen Michael  
3. Henvendelser fra: 
Frank Larsen, outofbound pæle 

Lars Drejer, sand i bunkers 

Herreklubben, birketræer  
Birgit Thomsen, 11. dametee 

4. Opfølgning drivingrange/hul2 forsøg (sidste møde) 
5. Gennemgang af tal i Golfspilleren i Centrum 

6. Sammensætning baneudvalg  
7. Eventuelt  
 
1. Referatet fra sidste gang er godkendt 
2.  Steen Mikael orienterer:  
 - Der er fyldt 60 ton sand i bunkers 
 - Ny sommerassistance hyret ind på timebasis 
 - Der pletvandes på udsatte steder på fairways på 10., 1., 3. og 6. , men der har været en del 
vandbrud de seneste dage, der har sat en stopper for denne mulighed. 
 - Orientering om vandingsanlæg og vandbrud. Situationen anses for rimeligt akut. Mulighederne 
for en renovering og forbedring drøftes. AC, PF og SM undersøger sagen nærmere og rapporterer 
på bestyrelsesmødet d. 20. august. 
3.  - Der er allerede mange OB pæle på de anspurgte steder langs 16. – der er nu tilføjet en enkelt 
ekstra. OB pælene langs 15. fairway er nu på bagkanten af volden. 
 - Bunkers er efterfyldt med sand – der mangler fortsat lidt sand i enkelte fairwaybunkers. 
 - Birketræerne på 12. skal ikke fældes. De er et led i bestyrelsens bestræbelser på at skabe bedre 
flow på banen ved blandt andet at motiverer flere herrer til at gå frem til blåt teested og dermed 
forkorte spilletiden. 
 - Bemærkningerne omkring 11. tee tages til efterretning og baneudvalget overvejer at tage en 
renovering med i vinterplanerne. 
4. Forsøget med at rykke 2. fairway lidt mod venstre har haft en vis effekt og den placering den har 
nu fastholdes. Fyrretræerne på 2. fairway fældes ikke, et enkelt birketræ i venstre side af 2. rough 
fældes. 
Reglerne på rangen – herunder at man ikke må slå længere slag end 230 meter - indskærpes. 
5. Tallene fra den seneste medlemsundersøgelse blev gennemgået. Tallene ligger tæt op ad sidste 
års tal og viser desværre ikke den ønskede fremgang som forventet. Årsagen kan formentlig findes i 
den reducerede bemanding og forsommerens hjemsendelse hvor en del offseason-opgaver  derfor 
ikke kunne genneføres. 
6. Der er tidligere aftalt rokader i baneudvalget, en helt ny struktur overvejes og vil blive behandlet 
på bestyrelsesmødet d. 20. august. 
7. Bunkerrenoveringsprojekter på 8. og 18. hul fremlægges for bestyrelsen d. 20. august 2020 
 

 


