
Baneudvalgsmøde den 29. februar 2016 kl. 16.30 

Deltagere: Ulrik Sørensen, Hans Trautner, Leni R. Larsen, Pia Søby og Jesper Lorentzen 

 

Følgende punkter blev behandlet: 

Hul 15 – problematikken. Udvalget er begyndt at vurdere forslag samt indkomne 

kommentarer. Forholdet mellem økonomi og ønsker/banedesign er svære størrelser al 

den stund, vi ikke har kunnet indhente tilbud. Finansieringsmuligheder kendes ej heller. 

Vi vælger i første omgang at fokusere på den for klubben bedste tekniske løsning. I det 

videre forløb vil der blive set til økonomien i et valgt forslag.  

Som nævnt i bestyrelsesreferatet fra den 23. februar, er der opstået en ny vinkel på 

problematikken, idet Kommunen muligvis skal i dialog med ejeren af markerne øst for 

hul 14. Tidshorisont/muligheder kendes ikke.  

Der er aftalt et ekstraordinært udvalgsmøde den 10. marts kun omhandlende hul 15. 

 

Opgavelisten for 2016 blev behandlet. Medlemsønsker samkøres med Ulriks opgaveliste. 

Listen bliver fast punkt på vore udvalgsmøder. Pia og Hans er tovholdere på opgaven. 

Listen, som den ser ud i dag, vedhæftes dette referat. Punkterne på listes viser bredden i 

opgaverne, og det skal bemærkes, at punkterne er ”ønsker”, og ikke omhandler den 

standardpleje, som vor bane kræver. 

 

Ulrik gennemgik de drænkort, der er udarbejdet for alle huller. 2016 og 17 skal bl.a. stå i 

spilbarhedens tegn, og her bliver et godt drænarbejde afgørende. Der er netop udført 

drænopgaver på hul 17 og 18. 

 

Store oprydningsdag den 9. april. Der udarbejdes opgavelister til dagen. Opgavernes art 

samt ønsket om antal personer vil senere blive offentliggjort via GolfBox. Det er en vigtig 

dag for vor bane, så vi forventer stor tilslutning – tak! 

 

Vi gennemgik de opgaver, der arbejdes med her og nu. Her skal nævnes: Dræn, flisning 

som kommer i gang om få dage, plantning at træer (150 – mtr. træer, nyt træ midt på hul 

14 samt plantning mellem hul 10 og hul 18). Da det bl.a. er vejret, der bestemmer 

rækkefølgen kan denne hurtigt blive ændret. Pr. 1. april genoptages ”Info fra 

greenkeeperne” i skabet ved hul 1.  

 



Hul 15 i den korte version: 1. april skal hullet være klar, hvorfor der er ved at blive lignet 

op med nye skilte, teesteder og hvad dertil hører. Det skal kontrolleres, om dræn i 

området er velfungerende.  

 

Næste ordinære møde er aftalt til den 17. marts kl. 16.30   

 

Baneudvalget 29. februar 2016 

 

 

 

 

    

 

   


