Baneudvalgsmøde den 07.05.2013.
Deltagere:

Poul Hansen PH, Finn Gertov FG, Alf Abildgaard AA, Johnny Vilsen JV
(greenkeeper),
Børge Larsen BL (ref.)

Afbud:

Knud Erik Kristensen KEK, Hans Jørgen Andersen HJA.

Dagsorden: 1. Oprydning på hjemmesiden
2. Status på banen
3. Gennemgang "Årsplan"
4. Flytning af skilte
5. Fastsættelse af hcp.-sum for spil i weekenden.
6. Eventuelt

1. Oprydning på hjemmesiden.
Hjemmesiden trænger generelt til en oprydning.
Alf påtog sig opgaven med at holde hjemmesiden vedr. banen ajour samt være ansvarlig, i
samråd med baneudvalget, for skrivning på samme.
BL fremsender login oplysninger til Alf.
Baneudvalget indstiller til bestyrelsen, at hjemmesiden generelt holdes ajour.
2. Status på banen.
Banen er taget i brug i fuldt omfang. Generelt er standen fin for både fairway og greens.
Specielt greens er meget fine for årstiden, hvilket sandsynligvis kan henføres til
vinterlukningen af greens.
Der er totalt ansat 6 mand til pasning af banen og driving range. (ikke alle dog på fuldtid)
Greenkeeperer vurderer at bemanding er tilstrækkelig.
3. Årsplan.
Alle huller blev gennemgået og man havde følgende forslag til ændringer/forbedringer, når
tid og økonomi tillader:
Hul 1
Området omkring starterhuset kan evt. forskønnes ved plantning m.m.
Hul 2
Volde holdes klippet/trimmet
Hul 3
Flisesti til måtte og trætrappe til tee-sted.
Fairway drænes.
Hul 4
Fairway drænes.
Hul 5

Ingen planer
Hul 6
Ingen planer
Hul 7
Ingen planer
Hul 8
Ingen planer
Hul 9
Ingen planer
Hul 10
Ingen planer
Hul 11
Evt. fældning af gl. læhegn af rødgran, så nye ædelgraner bliver synlig og der kan plantes, så
der skabes sammenhæng med eks. ny beplantning.
Hul 12
Oprensning af sø
Evt. indskrænkning af bunker.
Trætrappe på sti fra green.
Hul 13
Oprydning ved venstre side (er sat i gang)
Rivning af vaste-area
Hul 14
Ingen planer
Hul 15
Ingen planer
Hul 16
Nyt tee-sted 58 (er sat i gang)
Hul 17
Etablering af bunker før green i højre side og etablering af sti omkring bunker.
Hul 18
Sænkning af vold mod klubhus.

4. Flytning af skilte
KEK og AA har gennemgået alle skilte på banen.

Der er flyttet 20 skilte til en mere hensigtsmæssig og informativ placering. Efterfølgende er
de gamle placeringssteder repareret med jord og græsfrø.
En liste (se bilag 07052013) med observationer fra banen samt handlingsplan blev
gennemgået, og der blev udpeget ansvarlige personer til de enkelte punkter (se listen).
5. Fastsættelse af hcp.-sum for weekends.
Bane udvalget indstiller til bestyrelsen, at der max tillades hcp.-sum på 144 i weekends
svarende til 4 x 36.
6. Eventuelt
Der skal gøres en større indsats for, at placere vintergreens på plane (vandrette) områder.
Bænk ved tee 5 flyttes til anden placering.

Vedr. pkt. 4. Se bilag 07052013.

Bilag 07052013:

Baneudvalgsmøde den 07.05.2013.
Sted
Teested hul 2

Lige før
green på hul 3
Hul 5

Teested hul 9
På stien mellem
hul 9 og 10
Teested hul 12

På stien til hul 13

Observation
Skiltet ”Før du slår ud…..” står alt
for højt.
Der er anført 2 afstande på
baneskiltet 170 og 180 meter, men
afstandsstenene er samlet på
samme sted.

Her er der 2 stk. skilte med
teksten ”NEXT TEE”, hvilket er et
for meget.
Infoskiltet i højre side med teksten
”Adgang forbudt…” ses som et
stykke frarevet plastikchateque på
en træplade.
Skal skraldespand flyttes til samme
side som hulskiltet?
Der er et hvidt skilt, der angiver
noget med rettigheder
Her er der 3 afstandssten, der er
placeret ved siden af hinanden. På
hulskiltet er alle 4 afstande de
samme.
Der er placeret et ”NEXT TEE” skilt,
når man er kommet op af bakken
og ved den gamle sti. Dette skilt er
overflødigt.

Generelt alle

Er der nogen, der har set, hørt,
observeret noget, som vi skal tage
aktion på??

Generelt alle
TEE-steder
8-kantet bord
ved starterhuset

Afstandsstenene har de gamle
farver, som er yt på vores bane.
Der er meget råd i bordpladen.

Handling
Sættes længere ned i jorden.

Ansvarlig
JV

Denne uoverensstemmelse
bør rettes ved at placere de 2
afstandssten med 10 meters
afstand eller kun 1 sten.
Hvordan er målingen af
afstand foretaget???
Skiltet i højre side bør fjernes.

JV

Der bør laves et færdig skilt i
mørk farve og med hvid tekst
og ikke et stykke plastik på
træplade.
Ja

BL/JV

Skiltet bør ændres, så det har
mørk farve og hvid tekst.
Der bør kun være en
afstandssten her, hvorfor de 2
af dem fjernes.

Afventer
til senere
JV

Skiltet fjernes og evt. lægges
der en træstamme (eller noget
andet spærrende) som
spærring af den gamle sti.
Bruges denne sti af
greenkeeperholdet?
??
Hvad med at lave en info, hvor
medlemmer kan maile
ting/situationer vedr. banen,
der kan være aktuel for
baneudvalget at tage aktion
på?? Jeg skal nok være
banemaster og lave denne
meddelelse samt behandle
indkommende indslag.
Disse sten spraymales sort.

Afventer

Bør repareres. Sponsor er
Danske Flydebroer ved Jørgen
Axen tlf. 98843187. Der skal

BL

??
JV

JV

Ja
Nej.
AA laver
forslag
hertil.

JV

Udført

rettes henvendelse til sponsor
vedr. tilstanden og skaden
udbedres.
Starterhus

Nyt
rengøringssted
med
luftassistance
-----do-------

Det ser noget rodet og ikke
indbydende ud. Trinnet til huset er
en palle, der er en del ting
liggende på gulvet, det ene ur går
ikke, og det andet ur er meget
matteret.
Baneservice mangler PC.
Der er lavet et stort stykke
foreløbigt arbejde, men der
mangler færdiggørelse.

Der mangler reklameskilt eller
andet planlagt skilt.

Beskyttelseshegn Hegnet er ikke sat op endnu.
ved teested hul 3
Hulflag på
Flagene er flosset og det ser ikke
greens
så kønt ud.
Dette er hørt på banen og af
sponsor.
Referat fra
Referatet fra sidste møde den
møder
05.03.2013 er ikke kommet på
hjemmesiden endnu.

Den 6. maj. 2013
Alf

Der laves nyt trin til hus.
Der opsættes hylder til
oplagring af ting.
Urene klargøres .
Der installeres netværk, så PC
kan etableres og være på
nettet.
Hvem er ansvarlig og hvordan
kommer vi videre. Jeg har
snakket med Kris, Niels-Henrik
Sloth og fået en aftale om
aktivitet i uge 19 (5.-11. maj)
Hvem er ansvarlig for
udformning af dette skilt samt
opsætning??
Hegnet bør vel opsættes og
hvem sørger for det?
Skal de udskiftes og hvad er
aftalen med sponsoren?
(Kangamiut).

AA

Referater lægges på
hjemmesiden senest 3 dage
efter afholdt møde. Jeg
foreslår, for at aflaste
formanden, en ny referent, der
klarer dette.

Blev ikke
betragtet
som et
referat.

Blev ikke
drøftet.
Kris og så
nu Alf.

BL

Ja.
PH
Ja.
FG

Denne
gang BL.

