Referat
Baneudvalgsmøde tirsdag den 10. Januar 2017
1. Ansættelse af ny medarbejder.
Udvalget havde en god dialog, om hvilken type ansat, som man ønsker. Det udvalget lægger
vægt på er, at skabe et job, som naturligvis i hovedtræk er at indgå i det team, vi har (John og
Per) og løse de arbejdsopgaver, som der er. Men samtidigt, at lave så smidig en løsning, som
overhovedet muligt, da arbejdspresset er stort i sommerhalvåret og der ingen opgaver er hen
over vinteren.
Det er ligeledes vigtigt for udvalget, at vi får en person, som er imødekommende over for
klubbens medlemmer og forstår vigtigheden af, at få arbejdet til at glide, selvom der er
medlemmer på banen samtidigt. Der arbejdes videre på jobannonce. Ansættelse vil ske med
opstart ca. 1. April.
2. Budget 2017
Udvalget fik lavet et budgetoplæg til bestyrelsen. Dette er fremsendt til godkendelse ved
næste bestyrelsesmøde 31. Januar.
3. Investeringer 2017
Udvalget drøftede ligeledes de investeringsønsker, som der var og fremlægger dette for
bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde.
4. Baneændringer hul 7 og 18 samt fremtidige.
Hul 7 er nu stort set færdigt. Sidste småting bliver gjort færdigt i foråret.
Hul 18: Her er greenbunkerne nu slået sammen, så vi har fået en stor bunker. Bunkeren har i
venstreside fået mere bund, hvilket vil sige, at den dybe del er blevet gjort større, så chancen
for at opnå et acceptabelt leje er blevet væsentligt forbedret. Der mangler nu kun at højre side
af bunkeren bliver gjort færdig og at der skrælles ca. 20 cm jord af i et bælte på ca. 3 meter
foran bunkeren, så området bliver mere ret. Bunkeren vil være klar til sæsonstart.
Vi laver ligeledes et forsøg med at udvide greenen med ca. 75 cm hele vejen rundt. Det
betyder, at der skal ændres på sprinklere mm. Greenen vil med dette blive ca. 40
kvadratmeter større.
Udvalget arbejder ligeledes på, at ændre en green sidst på året 2017. Der er endnu ikke taget
stilling til hvilken.

5. Masterplan for banen.
Det blev drøftet i udvalget, at vi bør lave en plan for banen, som man har i mange andre
klubber. Ideen er at skabe et arbejdsredskab til, hvad det er vi vil med banen på lang sigt og
hvilke ændringer der skal bygges ind i denne, så man målrettet kan arbejde hen imod dette.
Dette vil der blive arbejdet videre med i den kommende sæson.
6. Evt.
Intet.

