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1. Præsentation af vores nye Chefgreenkeeper
Vores nye Chefgreenkeeper david Thomsen præsenterede sig selv over for udvalget.
2. Igangværende projekter
Der beskæres træer og buske på banen og ved tilkørselsvejene.
Der skæres kanter på bunkers.
Vandingsanlægget bliver gennemgået pga flere defekter, et større udredningsarbejde, men der
bliver arbejdet på sagen.
Alle Fairways, for Greens og greens er og blevet dybde luftet i løbet af vinteren , så de klar til den
nye sæson.
3. Fremtidige projekter
David vil gerne fjerne alle de små små buske ved træerne, det giver ingen meninger at have dem
der, de stå f. eks. bag Green på hul 5.
David har også kigget på vores 5 års plan, og han har nogle ændringer til den, da nogle af de
foreslåede ændringer ikke vil give den ønskede effekt.
Der vil blive brugt flere resurser på gødning i den kommende sæson, for at få vores Greens og
fairway op på samme niveau som før de 2 tørre sommer.
Flaget ved hul 1. skal fritklippes så man kan se flaget. Eventuelt erstattes flaget med en sigteplade.
Vand i de nye græsbunkers. Problemet er måske, at de er for hårdt stampet, det forsøges at løst
ved at dybdelufte dem.
Vand i Bunkers. Der vil blive lavet forsøg med at nedgrave drænkasser ved de bunkers hvor der er
problemer med vand.
Nogle af Fairways er med årene blevet for brede, og vi vil forsøge at mindske dem lidt, ved at køre
et spor mindre med fairwayklipperen, f. eks. på hul 2.
Alle markeringsmærkerne på teestederne, de sten der ligger midt på teestedet og definerer
længden på hullet, vil bliveflyttet uden for teestederner. Det blive noget pænere, og samtidig
nemmere at vedligeholde teestedet.
Der indkøbes nye afstandsmarkeringer til fairways.
Der indkøbes nye sponsorflag til greens.
Der udarbejdes en oversigt over maskinparken med udskiftningsplan og oversigt over hvor mange
mande timer og reservedele der bliver brugt på reparation.
4. Frivillige på banen
De frivillige har plantet 80 nye træer, vi håber at få plantet de sidste træer inden foråret rigtig
sætter ind.
David og Bunker holdet er i løbende kontakt vedrørende frivilligt arbejde på banen.
Indkomne spørgsmål til Baneudvalget.
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5. Diverse
a. Hvornår åbner Indspil banen/ Bold
Så længe der er frost kan vi ikke åbne men håber på medium marts.
b. Vand til boldvaskeren
Bold vaskeren må ikke åbnes før der er helt frost fri da den bliver ødelagt, David vil forsøge
at vaske boldene 1 gang om ugen
c. Parkeringspladsen
Der er lavet en meget fin parkeringsplan, men den er desværre ret omkostningstung, så
beslutningen blev, at vi bruge midlerne til vores bane og nedslidte maskinpark, så må vi
leve med en løsning hvor vi rydder op og forbedrer området hvor der er meget sumpet.
d. Nordbanen
Forslag om at gøre banen mere spille venlig, hvilket måske kan løses ved at klippe
forgreens og greens lidt anderledes. Dette vil blive undersøgt.
e. Årsplan for banen
Der er udarbejdet en plejeplan for banen, den kan ses på hjemmesiden.
Der vil blive holdt Baneudvalgsmøde ca. 1 gang om måneden.
Inger Margrethe Stubbergaard
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