Baneudvalgsmøde tirsdag den 10. Oktober kl. 16:30
1. Budget opfølgning
Udvalget gennemgik alle konti vedr. Baneudvalget. Det kan konstateres, at det
generelt ser rigtig fint ud. Udvalget samt personalet har vist mådehold, hvilket
klart kan aflæses på resultatopgørelsen. Diesel stikker en smule af, men dette
kan tilskrives, at slåmaskinerne virkeligt, har været på overarbejde i denne
sæson.
2. Nye teesteder
Michael og Søren havde lavet et oplæg klar til udvalget, som blev gennemgået.
Det oplæg, som præsenteres for bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde vil
omhandle 5 teesteder. Rødt teested (51) er der ingen ændringer på. Gult teested
(58), bliver der nogle få ændringer på. Det betyder, at der ændres på 2 par 3
huller, som bliver lidt kortere. Dette for at gøre plads til hvide teesteder (61).
Der er ligeledes lavet et oplæg på det nye kombinationsteested (54).
På kommende bestyrelsesmøde vil der ligeledes være et oplæg klar på et kortere
teested. Dette omtales indtil videre, som et junior teested, indtil vi har en endelig
meter angivelse til dette.
3. Oplæg fra John Simonsen
John redegjorde for arbejdsforløbet hen over sæsonen, som har gjort, at både
John og Per har 6,5 uges afspadsering tilgode + ferie. De er så småt startet op
med at afspadsere, og intensiverer dette hen over efteråret samt vinteren.
Det blev ligeledes aftalt, at følgende opgaver prioriteres fra nu af.
• Der tages ca. 25-30 cm af jordlag foran greenbunkeren på hul 18.
• Teesteder på drivning range rettes op. (dette arbejde er godt i gang)
• Greenen på hul 4 omlægges. Dette sker dog først til foråret.
Der laves skitseforslag til dette til næste møde, (21. Nov.) som
efterfølgende gennemgås med Thomas hos DGU.
Greens bliver vinterlukket fra 19. November. Dog kan dette rykkes afhængigt af
vejret.

4. Vandboring.
HC Nørregaard redegjorde for sin snak med Karl Jørgensen på Lolland
Kommune. Der vil være en del udgifter i forhold til rådgivning, som skal beskrive
om der vil ske tilstandsændringer i vores søer, hvis der gives grønt lys til en
boring.
HC arbejder videre med, at få et overblik over omkostningerne til rådgiver.
5. Masterplan.
Vi starter arbejdet op med masterplanen 21. November.

