
MÅLSÆTNINGER FOR BANEUDVALGET 

MÅL 

Hvad er vores hovedopgave 

PLAN 

Hvad arbejder vi med 

GENNEMFØRELSE 

Hvordan når vi målene 

Sikre spillemuligheder for alle medlemmer under alle vejrmæssige 

forhold med rimelig hensyntagen til banens vedligeholdelse og 

belastning hele året rundt. 

Kontrol af banens drift og planlægning af fremtidig udvikling i 

samarbejde med chefgreenkeeperen.  

 

Medlemmernes oplevelse og opfattelse af spillemulighederne og 

iværksatte, nødvendige begrænsninger.   

 

Løbende, vedligeholdelsesmæssige aktiviteter som medfører kortere 

varende spillerestriktioner. 

  

Have løbende  kontakt med chefgreenkeeperen.  

Beslutte væsentlige reduktioner i spillemulighederne i samarbejde 

med chefgreenkeeperen.  

 

Medvirke til at finde løsninger på minimering af kørselsrestriktioner i 

vinterhalvåret gennem etablering af særlige kørsels bestemmelser 

for alle.  

 

Påvirke medlemmerne til at lade utilfredsheder, forslag til 

forbedringer m.v. vedrørende banen blive rettet til baneudvalget og 

ikke ti greenkeeperne.  

 

 Afbalancering af banefaglige behov for restriktioner med 

medlemmernes spillerettigheder set i en økonomisk, 

holdningsmæssig kontekst.   

 

Opstille informationstavle ved 1. tee, hvor der informeres, når der 

anvendes sprøjtemidler på banen og hvorfor dette sker.  

 

Gennem hjemmesiden, ugebrevet og ved opslag informere 

medlemmerne i god tid om eventuelle reduktioner i 

spillemulighederne. 

  

Sikre banens kvalitet, så den altid står som attraktiv for medlemmer, 

potentielle medlemmer og greenfee spillere 

Planlægning budgettering og opfølgning af arbejder, som vedrører 

banens udviklingsplan.  

Retningslinier for banens” beskaffenhed” i relation til stævner, vigtige 

Indsamling og analysering af ”bedst buy” muligheder ved 

gennemførelse af arbejder på eller i tilknytning til banen.  

Sikre at ny teknologi er gennemprøvet inden den tages i brug og at 



kampe m.v..  

 

Investeringsplaner for maskinparken.  

 

Løbende begrænse vandforbruget til vanding og i klubhuset.  

 

Gennemføre en målrettet reduktion af energiforbruget på banen og i 

klubhuset. 

  

den er økonomisk og økologisk sund.  

 

Gennemføre et tæt samarbejde med medlemmerne vedrørende 

hulværter m.v. .hvor medlemmerne påtager sig en aktiv medvirken i 

banens vedligeholdelse og udvikling. 

 

Udarbejder investeringsplaner i forbindelse med budgetlægning for 

maskiner og banens drift og udvikling.  

 

Anvendelse af robuste græssorter til eftersåning for reduktion af 

vandforbrug. 

 

Gennemføre løbende kontrol af forbrug af vand og anden energi i 

dialog med Chefgreen keeper. 

  

Sikre overholdelse, af samtlige offentlige, markedsrelaterede og 

miljørelaterede regler og love. 

Lovgivning. 

 

Løbende reducere sprøjtemidler og kemikalier. 

  

Anvende stoffer, som er så skånsomme overfor omgivelserne som 

muligt. 

Gennem drøftelser med chefgreenkeeperen og i samarbejde med 

medlemmerne gennem et aktivt informationsflow. 

Udarbejde grønt regnskab. 
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