Referat fra baneudvalgsmøde
Fredag den 02.10.2020, kl. 13.00
Deltagere
Peter Basse (PB)
Vaugn Skjold Jensen (VSJ)
Michael Tøgersen (MT)
Morten Andersen /MA)
Inger Margrethe Stubbergaard (IMS)
Poul Laulund (PL)
Bjarne Opprud (BO)
Jørgen Bundgaard (JB)
Thomas Lundquist (TL)

Dagsorden
1.

Formand
Peter Basse har valgt at trække sig som formand for baneudvalget, hvorfor posten i en overgangsperiode, til
der findes en ny formand, varetages af MT og JB.

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Ingen kommentarer til referatet.

3.

Status på banen og igangværende projekter
MA orienterede om den aktuelle status på banen.
Banen er præget af en september med kun 5 mm regn den første uge, efterfulgt af 3 uger uden regn, og så
60 mm den sidste uge. Dette giver tørre områder, hvor græsset har svært ved at gro, og når der så endelig
kommer regn i så store mængder, er jordskorpen så tør, at det bare render af. Samtidig betyder det, at det
kan være svært at se skiftet fra fairway til semirough.
Eftersåning og preparering af fairway og green områder på hul 8, begynder så småt at give frisk græs.
De kommende måneder skal der blandt andet laves en ny sti mellem hul 6 og 7, prikning af greens,
dybdeluftning af fairways og green områder og sprøjtning af greens mod svampeangreb.
Der foretages forsøg med et nyt middel mod dug på greens

4.

Øvrigt nyt fra Greenkeeperne, herunder bemanding og
Det kniber med at nå de mange projekter, der ligger og venter, når der kun er 2 fuldtidsansatte uden for
sæsonen, hvorfor det er et stort ønske, at der i stedet for en af sommermændene, ansættes endnu en
fuldtidsansat, hvilket også vil hjælpe på det problem, at det er mere end svært at tiltrække gode
sommermænd.
Vores maskine til klipning af semirough er efterhånden så defekt (har været svejset for mange gange), at
det er nødvendigt med en ny. Det blev besluttet at få tilbud på en Tore 4700D som erstatning for den gamle
(er efterfølgende anskaffet).
Der indkøbes små skilte med forbud mod kørsel med buggy/trolley til brug på banen, som er aktuelt for hul
17/18.
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5.

Banerapport fra DGU – nedsættelse af arbejdsgruppe
Udvalget drøftede rapporten fra DGU, og det blev besluttet at nedsætte et udvalg bestående af følgende:
Michael Tøgersen
Vaugn Skjold Jensen
Thomas Lundquist
Inger Margrethe Stubbergaard
Henrik Kolind
Jørgen Bundgaard (Økonomi)
MT indkalder til det første møde. Det er efterfølgende aftalt til d. 29.10, hvor alle har accepteret.
Nogle af nøgleordene er at forsøge at skabe en mere ”lækker” bane, gøre den rationel (arbejdsmæssigt at
vedligeholde), se på roughen mm.

6.

Frivillige
Udvalget drøftede muligheden for at en gruppe af frivillige hjalp til med nogle af projekterne på banen. I
første omgang blev det besluttet, at de frivillige hjælper med den nye sti mellem hul 6 og 7, færdiggørelse
af stien mellem hul 9 og 10 samt udgravning af den bagerste højre fairwaybunker på hul 10, i højre side
under træet, og i samarbejde med greenkeeperne, en opbygning af en mount i stedet.

7.

Medlemsmøde
Det blev besluttet at afholde et medlemsmøde i løbet af vinteren, hvor udvalgets arbejde med DGU
rapporten for banen og udvalgets anbefalinger gennemgås.

8.

Rough
Der arbejdes stadig på en plan for klipning af rough 2 gange årligt, men ovennævnte udvalg skal bl.a. se på,
hvor det skal klippes. F.eks. er det ikke nødvendigt i starten af et hul, bag ved et hul samt steder som ikke er
i spil, så områderne skal defineres af hensyn til både tid, penge og det visuelle, idet roughen medvirker til at
give banen karakter.

9.

Næste møde
Fredag den 4. december kl. 13.00.
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