Referat af baneudvalgsmøde den 30. juni 2014
Tilstede. Alf, Knud Erik, Finn, Johnny og Teddi(ref)
Fraværende: Hans Jørgen, Poul
1. Fremtidig dagsorden.
1. Valg af referent og dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Gennemgang af handlingsplan
4. ”Idekassen” ved Alf
5. Orientering ved Chefgreenkeeper
6. Orientering fra Tirsdagshold ved Knud Erik
7. Status på banen lige nu, samt økonomi ved Teddi
8. Gennemgang af Årsplan
9. evt.
2. fastsættelse af mødefrekvens
1. Møde
Februar/Marts
2. Maj
3. August
4. Oktober
Der kan indkaldes yderligere hvis behovet opstår.
Varslet med 14 dage, dagsorden udsendes senest 3 dage før mødet.
Referatet udfærdiges og rundsendes til udvalget inden 7 dage, der herefter har 7 dages
godkendelsesfrist hvorefter referatet ligges på hjemmesiden.
3. Idekassen genoprettet, hvilket udvalget bifaldt.
4. På forespørgsel om beslutningsmandat, blev det oplyst at det ligger hos Udvalgsformanden.
Udvalgsformanden orienterer udvalgsmedlemmer ved større sager, personalesager dog
undtaget.
5. Der vil snarest blive etableret nye måtter på teested 3 og 12. Ansvarlig Alf.
6. Der vil ved fremtidige møder sættes en ansvarlig på de enkelte opgaver og dette føres på
handlingsplanen.
7. Der opsættes yderligere henvisningsskilte til hul 6 og18. Ansvarlig Knud Erik og Alf.
8. Der ønskes hytter med lynafledning, ønsket tages på førstkommende bestyrelsesmøde.
Ansvarlig Teddi.
9. Læbælterne ved hul 13-14-15 ser meget medtaget ud, og der bør genplantes. Opgaven
henlægges til efterårets oprydningsdag.
10. Der er spurgt om mulighed for en dropzone ved hul 12, spørgsmålet drøftes med
regeludvalget.

11. Teestedsskilte trænger til vedligehold. Knud Erik finder nogle til opgaven.
12. Forespørgsel om etablering af ”rasteplads” ved hul 13’s teested efterkommes ikke, da det
vil kunne skabe unødige flow problemer på banen.
13. Forespørgsel på om afstandsmarkeringer er en ”ikke flytbar forhindring”, da det ikke er
tilstrækkelig tydeligt på scorekort. De er at betragte som en ikke flytbar forhindring.
Regeludvalget foreholdes problematikken. Ansvarlig Teddi
14. Ønske om udfladning af vold mellem hul 2og 3 er diskuteret, men der er ikke truffet nogen
beslutning da der er flere uafklarede spørgsmål ved opgaven.
15. Der har tidligere været drøftelser om en eventuel greenbunker på Hul 8. Der kommer ingen
ændringer pt.
16. En del spillere er generet af grene på hul 12 og 18. Disse træer beskæres nænsomt.
Ansvarlig Johnny, Alf og Knud Erik.
Referent:
Teddi Klit Christensen

