Referat af Baneudvalgsmøde 07. Marts kl. 16:00

1. Tur rundt på banen for at se og drøfte de ændringer, som er sket over vinteren og frem
til sæsonstart.
Udvalget var banen rundt for at se på de ændringer, som er sket over efterår og vinter
samt de ting som ønskes ændret inden sæsonstart.
Følgende er under ændring eller vil være afsluttet før sæsonstart:
•
•
•
•

Bunker i venstre side på hul 3 nedlægges. (er sket)
Hul 7 (se senere pkt.)
Ændring af teested hul 17. (er sket)
Fairway bunkere på hul 18 bliver færdig gjort (er sket)

2. Arbejde som vil blive gjort af de frivillige fremover.
Da vi går fra 4 til 3 mand på banen, er der i fremtiden en del opgaver, som vil blive
gjort af frivillige. Disse opgaver er følgende:
• Bunkerrivning. Her er der lavet 3. Hold med 3 mand på hvert hold.
• Klipning imellem træer
• Klipning stier og rabatter
• Indsamling af skrald på banen samt vand i boldvaskere
• Klipning ved skilte træer mm.
Hold er ved at være på plads og John laver nogle træningssamlinger, så de nye hjælpere er klar og oplært til sæsonstart.
3. Ønsker fra Eliteudvalg omkring svære opsætning af banen i stedet for hvide teesteder.
Elite udvalget er kommet med en række forslag til mindre ændringer på banen. Da vi
jo ikke kan gøre vores bane væsentligt længere, er der ønsker om, at banen gøres lidt
svære i og omkring dog legs.
Roughhøjder gøres lidt vanskeligere samt der ændres lidt omkring klipninger, så
banen smalle lidt ind i landingsområderne for de længere slående spillere. Udvalget
har fået et oplæg, som udvalget vil arbejde videre med. Disse tiltag skal drøftes rigtigt
igennem hvorefter det besluttes om disse kan gennemføres eller om dele af disse kan
igangsættes.
4. Investeringer i nyt materiale.
Der er bevilliget penge til indkøb af ”ny” brugt traktor samt rotorklipper. Begge
maskiner er nu kommet hjem og taget i brug til stor glæde for personalet. Der er
ligeledes bevilliget penge til køb af ny sprøjte.
5. Hul 7. (Næste step og hvornår).

Udvalget besigtigede hul 7 for at se hvor langt John og Per er nået. Der er nu skåret
ned i hazzard hvorefter der skal rodfræses samt laves endelig oprydning i hazzard.
Roughen i venstre side af hullet, vil nu blive trukket længere ind og blive højere, så
bunkeren i venstre side forsvinder. Fairway i højre vil ligeledes blive udvidet imellem
tjørnelund og den lille sø. Når disse to tiltag begynder at tage form, vil bunkeren som
nu ligger i højre side af fairway, ligge midt i fairway. Bunkeren vil ligeledes blive
udvidet.

6. Blå teesteder (forslag fra Palle Bredsgaard).
Udvalget drøftede dette forslag og er som sådan hverken for eller imod dette. Da de
blå teesteder ikke kræver nye teesteder, men alene skal placeres på enten røde eller
gule teesteder, vil arbejdsbyrden for personale være minimal. Der vil være en
investering i klodser, ændring af skilte samt scorekort.
Udvalget er dog meget i tvivl om behovet herfor.
7. Røde og gule skildpadder omkring mosen (hul 11 og 14).
Der blev drøftet muligheden for, at fjerne røde og gule pæle omkring mosen og skifte
disse ud med skildpadder. (De flade markeringer der findes andre steder på banen ved
hazzarder). Udvalget vurderer, at denne løsning omkring mosen vil forkert, da
roughen vil gøre, at disse markeringer vil være utroligt svære at finde og ikke mindst
se på afstand.

8. Evt.

