Referat nr. 35
.

Baneudvalgsmøde den 1. april. 2019. kl. 14.15
Til stede: Peter Hostrup (PHD) – Brian Møller Jørgensen (BMJ) – Henning Larsen (HL) –
Alf Abildgaard (AA) – Poul Erik Madsen (PEM)
Fra ”Tirsdagsholdet”: Knud Erik Kristensen (KEK) – Leif Nielsen (LN)

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Orientering fra formanden (herunder budgetopfølgning vedrørende banens drift)
3. Orientering fra greenkeepergården (herunder banens tilstand)
4. Aktuelle emner
5. Opfølgning på seneste referat.
6. Gennemgang og revidering af handlingsplanen
7. Bordet rundt
8. Næste møde
1. Valg dirigent og referent
PHD og PEM blev valgt.
2. Orientering fra formanden (herunder budgetopfølgning vedrørende banens drift)


Kontoudskrifter på konto vedrørende banen (kontonumrene 1410, 1440, 1445, 1490, 1510, 1520, 1530,
1550) er ikke modtaget forud for mødet. PHD sender dem snarest til mødedeltagerne.
BMJ kunne oplyse saldoen pr. d.d. på kontonumrene 1410, 1440 og 1530
Efter at Hans Hyltoft Andersen har overtaget bogføringen i klubben bliver der bogført en gang om
ugen. Kontoudtogene vil derfor fremover være mere dagsaktuelle end tidligere.
PHD aftaler med Hans at vi fremover har de nyeste kontoudtog en uge før udvalgsmøderne.

3. Orientering fra greenkeepergården (herunder banens tilstand)


Græsset er nu i vækst.
Der eftersås græs i ugerne 16 og 17 med lejet special-såmaskine, hvor tynde skiver skærer ned i
jordoverfladen og efterlader frøene i jorden. Herved efterlades jordoverfladen intakt så afspærring
undgås.
Alle de tørkeskadede områder samt fairway på hullerne 2, 4 og delvis hul 5 eftersås med denne
maskine. Greens proppes og eftersås.



For at illustrerer de forskellige arbejdsopgaver som udføres på banen vil greenkeeperne optage små
videoer af nogle af deres opgaver. Disse videoer lægges på hjemmesiden.
For at lette arbejdsgangen ønsker greenkeeperne at halvere den venstre bunker før green på hul 2 og
den højre bunker på hul 5.
Der er fra flere sider ønske om en bunker på drivning ranch, for indøvning af lange bunkerslag.
Vending af banen har igen været til diskussion.
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BMJ efterlyser større accept/respekt af at banen lukkes ved frost. Nogle medlemmer stiller spørgsmål.
På dette tidspunkt af mødet var klubbens formand Bjarne Pedersen til stede og han bakkede BMJ op.
Det samme gør Baneudvalget. Der er ikke tvivl om at klubbestyrelsen og baneudvalget har stor respekt
for greenkeepernes beslutninger om lukning.
BMJ oplyste at han d.d. orienterede de fremmødte seniorer, om hvorfor banen desværre var lukket på
grund af frost. (græs i vækst tager skade ved færdsel på banen), hvilket de havde stor forståelse for.
Den samme information burde nok ligge på hjemmesiden, så spillerne ikke kun forholder sig til teksten
om vinterforanstaltninger, som ikke beskriver noget om banelukning:
o
o
o
o
o
o
o

I perioden 1. november – 1. maj kan følgende vinterforanstaltninger forventes at blive gjort
gældende.
I tilfælde af frost i jorden eller luften, rimfrost eller sne skal der spilles til vintergreens.
Der opfordres til at benytte bærebag.
Kørsel med golfbiler, scootere ol. tillades ikke uden synligt anbragt dispensationsmærke.
Ved slag fra fairway og semirough skal bolden lægges op inden for en køllelængde.
Ved færdsel på banen skal man undgå vandlidende/bløde områder.
Vinterforanstaltninger sættes i kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden under 'STATUS
BANEN' og ved opslag i klubhuset og starterhuset.

2 skilte med forklarende tekst om banelukning skal fremskaffes til næste sæson. Ved banelukning pga.
frost skal skiltene opstilles ved teested på hul 1 og 10.
4. Aktuelle emner













Lokalregler og banemarkeringer er gennemgået og redigeret af bestyrelsen.
Etikettereglerne er kommenteret af bestyrelsen. De tilrettes af AA, hvorefter de offentliggøres.
Opretning af nedslagsmærker skal oprettes at spillerne. Det skønnes ikke behov for her at beskrive
hverken en rigtig eller forkert metode.
Spil til vintergreens i vinterperioden 19/20. Beslutningen afventer de faktiske forhold.
Overordnet er intentionen at når flagene flyttes til vintergreens, fortsættes med spil til vintergreens
indtil der igen er vækst i græsset.
Rundtur på banen for regeludvalget og baneudvalg er fastsat til torsdag den 11. april kl. 12.00 (se
handlingsplan)
Bekæmpelse af ukrudt omkring lynhytterne foretages af tirsdagsholdet.
Ansvaret for rengøring af banetoilettet er ikke en del af baneudvalgets ansvarsområde.
Plejeplanen. Årstal fjernes og planen revideres løbende. Banearbejder skal koordineres med
turneringsplanen og større grupper af greenfee-spillere.
Fra den gamle masterplan mangler der at stubfræse en del, samt rydning af skovkanten til højre for
fairway på hul 17 fra stien mod hul 13 til sydgrænsen.
Afhjælpning af fugtproblemerne på fairway hul 4 udskydes indtil videre.
Stierne skal vedligeholdes med stenmel efter behov.
Eftersåning på de bearbejdede områder ved hul 10 og 12 udføres af greenkeeperne

5. Opfølgning på seneste referat.
Prøvehuller i højre side af fairway hul 4 uføres, BMJ undersøger muligheder sammen med Leif
Christensen.
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6.

Gennemgang og revidering af handlingsplanen

Handlingsplan
Pkt.-år

Dato

Observation

Handling

Ansvarlig Udført

2 – 16

01-01

Sti langs den vestlige side af P-plads
er godkendt af Morten og Bestyrelse.

PHD

9 – 16

03-05

Udsættes til 2020

BMJ

21 – 16

30-08

Udføres til efteråret 2019

BMJ

1 – 17

08-03

Overgang fra Pplads til drivingrange
Forslag til anlæg af
et waste area til
venstre lige før
læbælte på hul 17.
Udvidelse af 62teen ved hul 14
Flytning, ændring
og udvidelse at
skiltning ved
teesteder.

HL

2 - 18

06-03

Skiltene på par-3 banen anvendes til
udvidelse af skiltningen på 18-huls
banen. Nye og væsentlig billigere
skilte opsættes på par-3 banen.
PEM hjælper efter påsken
Handlingen er ændret til en
nødtørftig reparation udført et
medlem af klubben

3 - 18

15-05

BMJ og
HL

4 - 18

12-06

Sortering af affald
på banen

5 - 18

12-06

Maskinhal ved
greenkeeper-gården

1-19

01-04

Skilte til teested 1
og 10

2-19

01-04

Optimering af
vintergreens og
vinterteesteder

BMJ og HL kommer med forslag til
placering når skiltene på teestederne
er placeret.
HL kom med ide til ombygning af de
nye skraldespande så der bliver
særskilt rum for h.h.v. flasker, dåser
og andet affald.
”Vinterprojekt” 18/19
Forslag til ny maskinhal.
Størrelse, placering og materialevalg.
Inden vi arbejder videre under-søger
PHD nærmere om i hvilken retning
baneejerens ønsker går.
Skilte med oplysende tekst om at
banen er lukke pga. frost.
Skal være klar til efteråret 2019
Placering bestemmes ved
besigtigelsen den 11.04.2019

Nedbrudt træværk
ved vandpost på
ydervæg af
banetoilettet.
Fremtidig placering
af skraldespande

Etablering
afventer.

Skiltningen på
par-3 banen er
udført. Arbejdet
på 18-hulsbanen
er i gang.

PHD

AA

Udført

PHD og
PEM

Udsættes

BMJ og
AA
BMJ, AA
mfl.

7. Bordet rundt
BMJ:
Ved den mindste fugt på græsset kan den nye Fairwayklipper ikke forcerer skråningerne på hul 13 og 17.
For at løse dette kræves at klipperen er 4-hjultrukken. 4-hjulstræk som ekstraudstyr koster ca. 40.000 kr.
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HJ:
Skilt om kørselsforbud med buggy til teested 58 og 65 på hul 3 placeres ved opkørslen.
AA:
Er rækkefølgen (fairway - semirough - klippet rough - uklippet rough - klippet rough) i højre side af hul 14
korrekt? PHD oplyser at det findes på andre baner uden problemer.
KEK:
Hvad skal det ryddede område i venstre side af fairway på hul 17 være? Det bliver til alm rough.
PEM:
Her genopfriskes den gældende forretningsordenen for vores udvalgsmøder:
Jvf. referat nr.19 og 33 er vedtaget at:
 Som afslutning på møde i baneudvalget aftales dato og klokkeslæt for næste møde. (dette er formeldt
mødeindkaldelse til næste møde)
 Den faste dagsorden er:
1. Valg at dirigent og referent
2. Orientering fra formanden (herunder budgetopfølgning vedrørende banens drift)
3. Orientering fra greenkeepergården (herunder banens tilstand)
4. Aktuelle emner (emner mailes til alle udvalgsmedlemmer senest 8 dage før mødet)
5. Opfølgning på seneste referat
6. Gennemgang og revidering af handlingsplanen
7. Bordet rundt
8. Næste møde
 Emnerne til pkt. 5 er, forud for mødet, alle bekendt og vil fremgå at mødereferatet. Det er
ophavsmanden til emnerne der mailer til de øvrige medlemmer.
Punkterne 2. og 3 er som udgangspunkt udelukkende orienteringsstof. Emner fra formanden og
greenkeepergården, som kræver behandling/beslutning i baneudvalget skal fremsendes som aktuelt emne
under pkt. 4.
8. Næste møde
Mandag den 06.05.2019 kl. 14.15
Den 03.04.2019
Poul Erik Madsen
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