Referat af Baneudvalgsmøde tirsdag den 14. Marts kl. 16:00
1. Baneåbning onsdag den 15 Marts (banens stand efter vinteren)
Banen fremstår i fornuftig stand. Greens er næsten sluppet for sneskimmel. Det har været til stor
gavn, at der ikke har været ”trafik” på greens hen over vinteren.
Rågerne har været hårde ved banen flere steder. Disse steder ordnes nu og hvor der bl.a.
repareres med ny rullegræs.
De sorte pletter på ny fairway ved hul 7, får og har fået nyt rullegræs. Her vil være blå pæle med
sort top de steder. For at få hul 7 helt færdigt, er det ligeledes besluttet at lægge rullegræs på
den sløjfede bunker og få trukket roughen ind.
Bunkeren på hul 18 færdiggøres, men vil også have blå pæle med sort top i græsset imellem
bunker og green. (se mere senere punkt)
2. Kursus i vinterbanepleje i Roskilde
John, Per og Søren har været på kursus i vinter banepleje. Der er igennem Sterf gennemført et
stort forskningsprojekt (det største forskningsprojekt i Europa nogensinde) i alle de nordiske
lande omkring vinterpleje af golf baner og med stor fokus på greens. Udvalget fik et referat heraf
samt alt materialet fra kurset. Utroligt spændende dag i Roskilde, men noget af en mundfuld, da
det hele foregik på norsk.
3. Ansættelse af deltidsmedarbejder
Da vores medarbejder igennem mange år Hans, desværre tabte kampen til kræften, skal vi have
ansat en ny medarbejder.
Løsningen bliver, at Claus Jensen (klubbens sekretær) som har været ansat på 22 timer om ugen,
nu får en fuldtidsstilling, hvor han hver morgen starter i det grønne område, hvorefter han
arbejder videre på kontoret. Det er for alle en rigtig god løsning med en medarbejder, som
kender banen.
Claus vil løbende kunne skrive arbejde på banen ind på hjemmesiden, så alle medlemmer og
greenfee gæster vil være opdateret.
Der skal yderligere ansættes en person på en 20 timers stilling. Denne stilling vil blive opslået
både intern og i aviserne. Udvalget arbejder på, at få en person, som er indstillet på, nogen dage
at møde tidligt og andre dage kl. 09:00 og indgå i weekendvagt.

4. Forslag til ændring af hul 13
Udvalget har fået et spændende forsalg fra Michael Bonde på ændring af hul 13.
Det har i flere år, været lidt en torn i øjet på baneudvalget, at vi har Out of bounds pæle inde på
banen. Disse har imellem hul 11 og 13 været der, for at forsøge at skabe en sikkerhed for spillere
på hul 11.
Det er til dels lykkedes. Der er igennem årene flyttet lidt rundt på de hvide pæle, så bunkeren i
dag er i spil fra hul 13.
Forslaget går i sin enkelthed ud på, at flytte teestedet ca. 30 meter bagud, både for herrer og
damer. Der skal plantes lidt flere træer i venstre side, som skal kunne fange de bolde, som er på
afveje. Fairwayen åbnes mere op i højre inden den lille sø.
På forsøgsplan laver vi et teested med en måtte.
Området hvor måtten skal ligge, bliver rettet op og græsset omkring bliver slået. Tanken er så, at
der kan slåes fra teestedet og tees op lige uden for måtten. Oplægget er så, at vi opfordre alle
herrer til at afprøve, at spille fra dette test teested og damerne afprøve at spille fra gult teested.
Udvalget vil så samle data på forsøget, før en endelig ændring vil blive gennemført.
Forsøget er nu også godkendt af bestyrelsen.
5. Opsætning af bane (faste banemarkeringer samt midlertidige)
Det er aftalt med Susanne Rasmussen, at hun gerne vil hjælpe John med gennemgang af banen
om alle banemarkeringer står rigtigt. Det er ligeledes aftalt, at Susanne er med omkring
opsætning af midlertidige markeringer. Fremadrettet tager John fat i Susanne, så vi sikrer at
markeringer er korrekt opstillet.
Droppezone på hul 6 er blevet en succes og bruges flittigt. Det blev drøftet om man kunne rette
området lidt op, men det rigtige vil være, at ”låne” et hjørne af damernes teested. Dette er nu
blevet så stort, efter det blev ændret sidste år, at det sagtens kan bære det.
Ændringen bliver gennemført nu og er rettet til i vores lokalregler, som er godkendt af DGU. Der
vil blive marekret et areal på damernes teested, som ikke vil være samme sted, som hvor de røde
klodser står.
6. Baneguide skal tilrettes
Udvalget gennemgik baneguiden for ændringer, som er sket over de sidste år, så der kan bestilles
en ny. Hele lokalreglen er ligeledes rettet til, så den bl.a opfylder nye ændringer omkring
måleudstyr.
7. Tidsplan for færdiggørelse af bunker på hul 18
John lovede udvalget, at bunkeren nu bliver færdiggjort inden åbningsmatchen. Der vil dog
være en markering (blå pæle med sort top) omkring det nye græs.

Der skal skrælles ca. 20 cm jord af foran bunkeren i et bælte på ca. 3 meter. Dette bliver dog
nok først færdigt til efteråret.

8. Vandboring
Udvalget arbejder på, at få lavet en vandboring. Vi brugte sidste år kr. 65.000,- på vand.
Udvalget tror på, at en boring kan blive en økonomisk gevinst for klubben. Det undersøges nu,
hvilke muligheder der er og hvad det vil koste.
9. Tilretning af teesteder på hul 7 og 18.
Begge teesteder skal dejes lidt, da de ikke helt følger spilleretningen. John og Søren har været
ude på teestederne og aftalt hvor meget de skal drejes. Dette bliver nu gennemført ved første
klipning af disse.
10. Evt.

