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 Referat fra Baneudvalgsmøde Den 3. Maj 2016  John orienterede kort om baneudvalgets beføjelser og arbejdsbetingelser. Henrik Kolind spurgte til om der er arbejdsbeskrivelse/beføjelser for baneudvalget, funderet i bestyrelsen. Der er ikke fra bestyrelsen udarbejdet arbejdsbeskrivelser for baneudvalgets arbejde, hvilket i øvrigt gør sig gældende for alle udvalg, men det er noget kigges på.   Indlæg fra Karl Banen her og nu Greens er af flere forskellige årsager kommet rigtig godt i gang i år, blandt andet fordi, - vi har ikke taget propper op tidligt, men ventet med det til der er vækst i græsset.  - Der er prikket med de små piber og der tages først store propper op i efteråret.  Der mangler at blive diskseeted med græsfrø på greens, da vejret ikke har været til det, på grund af slud og regn. Dette foretages hurtigst muligt. Vi regner med i uge 19. Hvis vejret holder. Der topdresses først og så diskseedes og efter følgende rulles greens.  Fairways er ok, men fairway 4 er lidt ujævn.  Dræn ved hul 17 ødelagt af rødder, og det skal graves op for at det kan udbedres. Drænrør ligger ca. 2,5 meter nede, og der skal fældes træer for at komme til drænet.  Rough, der er købt klipper til roughen, der klippes ned i en højde der er en mellemting mellem semi- (5,5 cm) og alm. Rough (10 cm).  Bunker renovering, orientering Henrik Kolind, skeles der til tidligere planer til renoveringsarbejder. Der er ingen tidligere planer for renovering af eksisterende bunkers, de planer der ligger er for ændring af banen, og disse er derfor ikke taget med i beslutningen om renoveringen.  Vi arbejder på en løsning, hvor vi får hjælp til at færdiggøre 3-4 bunkers i efteråret, fra vores engelske leverandør af bunkersider. Planen for bunker renovering er derfor som følger,  Ultimo august til primo oktober, arbejder vores egne greenkeepere med klargøring af jordområderne omkring de omfattede bunkere, så de er klar til opbygning i ugen fra den 10. til 14. oktober. Dette indebærer at der udføres mindre klippearbejde mens arbejdet står på. Der klippes og gøres klar umiddelbart op til klubmesterskaberne hvorefter der tages propper op og derefter igen jordarbejder. Der lukkes på hullet og spilles eventuelt til provisorisk green mens gravearbejdet står på. Der opsættes blå pæle omkring arealet fra påbegyndelse til færdigt arbejde.  De planlagte bunkere er: - Hul 6, greenbunker i højre side - Hul 16, greenbunker i højre side - Hul 2, greenbunker i venstre side Hvis der er tid til overs, så også, - Hul 13, greenbunker i højre side  Medlemsholdninger  Der afholdes baneudvalgsmøde den 12. Maj, hvor emnet drøftes.  
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E-mail:fgk@fgkgolf.dk – SE 13932786 – Jyske Bank 5036 1032423      Hvordan passer vi på vores greenkeepere På grund af gentagne episoder hvor vores greenkeepere har været tæt på at blive ramt af en golfbold, er det nødvendigt at lave regler for hvordan der må spilles, når greenkeeperne arbejder på et hul. På par 3 hullerne lukkes derfor for spil når der arbejdes på hullet. Vi opfordrer til at passe på dem, på næste medlemsmøde.  Diverse Vi har fået foræret 200 roser af Bjergmark, som plantes i bundter af 50-70 på ikke spilbare steder på banen. Der var en god dialog omkring roser på banen, idet både Karl Andersen og Henrik Kolind ikke mente at roser var en oplagt idé til banen. Begrundelsen for alligevel at tage imod tilbuddet er, at de plantes uden for spilleområdet, og derved kan være med til at gøre den visuelle oplevelse på banen smukkere.  Samtidig havde vi en dialog omkring de gamle beplantningsplaner fra Henrik Jacobsen, idet John Gothjelpsen dog kunne fortælle at de aldrig i hans tid, og formentlig heller ikke i Karsten Mariussens tid i årene forinden, havde været brugt.  Vores tidligere planer fra arkitekterne er givet vis aldrig blevet fulgt, da vi i så fald skulle have høj rough, meget smalle fairways og semirough, hvilket er i direkte imod de holdninger vores medlemmer har til banen.   Sti ved hul 1 forlænges bagud, trapperne fjernes og der laves adgang mellem dame og herre tee, når der er tid til dette.  KØRSEL PÅ TEESTEDER, 10 METER FRA FORGREENS OG PÅ GREENS  Vi oplever desværre at der med jævne mellemrum køres på forgreens, enkelte gange ind på greens og specielt køres der tit hen over teestederne, og her specielt hen over damernes teesteder.  Der må under ingen omstændigheder køres på disse områder, og hvis vi bliver bekendt med hvem det er der kører, vil dette betyde forbud mod kørsel for spilleren.  Banen lukkes om mandagen fra kl. 6.00 til 7.50, fra maj til oktober.    Baneudvalget 


