Dagsorden/Referat
Baneudvalgsmøde fredag d. 13. Maj kl. 15:30
Deltagere: Steen Bisgaard, Susanne Rasmussen, H.C. Nørregaard, John Simonsen og
Søren Hansen.
1. Referatet fra sidst.
2. Baneudvalgets medlemmers interne kommunikation. Skal afgørelser med flertal i
baneudvalget gennemføres eller har et/flere medlemmer vetoret? Steen Bisgaard
Et udvalg kan indstille til bestyrelsen (enten et flertal eller et samlet udvalg) om
hvorvidt ting skal gennemføres eller ændres. Herefter kan bestyrelsen godkende
dette eller sige nej.
Bestyrelsen er øverste myndighed og kan altid forkaste forslag, som er fremkommet
fra et udvalg. I tilfældet her, hvor spørgsmålet gik på om hvornår banen skulle åbnes
til sæsonstart, vil bestyrelsen lytte til hvad greenkeeperen vurderer, da det må være
ham der er bedst til at vurderer dette. Er greenkeeperen i tvivl, da kan han altid
spørge sit udvalg. Hvis det efterfølgende viser sig at være en forkert beslutning, da
må man i udvalget efterfølgende evaluerer dette.
3. Ændringer af DGU/Lokalregler. Susanne Rasmussen
Der var før første Danmarksturnering ændret på den midlertidige regel, som gjorde,
at der kunne lægges op på fairway. Der var mulighed for, at denne regel kunne være
brugt frem til 1. Maj. Matchlederen vurderede at dette ikke var nødvendigt. Dette
sammen med John Simonsen. John oplyste på mødet, at han nok ikke føler sig
rustet til at træffe disse beslutninger. Der er ingen tvivl om, at det rigtige havde
været, at tage en snak med Susanne Rasmussen omkring dette.
Umiddelbart gav dette ikke problemer i forhold til Danmarksturnerings kampene, da
man ikke brugte reglen om lørdagen, men om søndagen på grund af vejret. Søren
appellerede til, at man valgte at se frem ad og i fremtiden tog Susanne med på råd,
når disse ændringer skulle gennemføres.
Susanne har dog efterfølgende valgt at trække sig fra udvalget.
4. Opstart frivillige. Hvordan går det?
Klubben har fået hjælp fra ca. 15 frivillige medlemmer til at udfører forskellige
opgaver på banen. Der er bl.a. oprettet 3 hold, som river bunkere, et klippehold, som
klipper græs imellem træer, der tømmes skraldespande og fyldes vand på
boldvaskere samt forskellige andre opgaver. Dette er startet op medio april og virker
rigtig godt. Det er lavet en lille træningssamling, hvor alle hjælpere til bunkerne var
samlet, hvor John gav fif og tips hvordan arbejdet kunne gøres. Alt tyder på, at dette
vil blive en succes. Alle hjælpere går på med krum hals.
5. Gennemgang af forslag til ændringer fra Eliteudvalg. (de der blev udleveret sidst)
Eliteudvalget havde lavet et oplæg til baneudvalget, på ændringer af en række
huller. Dette oplæg omhandlede mest ændringer på klipninger og fairway forløb,
men også et forslag til, at forlænge hul 13, så out of bounds imod hul 11 kunne
fjernes. Udvalget er ikke tilhænger af markante ændringer på banen, men nærmere,
at vi ændre på banen ud fra det format den har i dag. Oplæg til eliteudvalg kunne
være, at man sætter sig sammen og drøfter tanker og muligheder. Dette tages med

til eliteudvalg.
6. Hul 7
Hul 7 er under en løbende forandring. Der ændres nu i klipning, som skal skubbe
spillet mod højre. John er rykket for en oprydning i hazzard, hvor der bl.a. skal
rodfræses og fjernes træstykker mm. Bunkeren i venstre fjernes til efteråret og
bunkeren i højre udvides. Vi afventer stadigvæk med at fjerne træer for at se om det
bliver nødvendigt.
7. Banen lige nu. (Opgaver nu og den kommende tid)
John kunne oplyse, at efter en meget fugtig og kold april, så er vi ved at mangle
vand på banen. Det gør bl.a. at græsset ikke rigtigt er kommet i gang med at gro
eller gror meget uens. Greens er ved at være jævne og bliver langsomt hurtigere.
8. Evt.
Der har været ønske fra juniorafdelingen om muligheder for, at kunne træne
dropregler på par 3 banen. Det har gjort, at vi har lavet gule skildpadde markeringer
omkring bunker på hul 5 samt røde pæle ved skoven på hul 2. Alle medlemmer skal
spille bunkeren, som en bunker, da markeringerne her kun er for begyndere til lære
dropregler.
Der har i flere omgange været rettet forespørgsel omkring en dropzone ved hul 6.
Dette er ligeledes sket efter henvendelse fra nystartede, da det ikke altid er så let
som nystartet, at slå over søen. (100 meter) for herrer.
Som en forsøgsordning laves der nu en dropzone til venstre for damernes teested.
Her bliver der ca. 50 meter over søen. Nu afprøves det og så må vi se om det
fungerer.
John blev rykket for flytning af træ på hul 11, som har været besluttet i ca. 1 år.
Træet skulle flyttes til hul 14, så det ville stå i spilretningen ved direkte slag imod
green. Træet blev desværre ødelagt, da John flyttede det. Et nyt sættes op i
efteråret.
Næste møde er torsdag den 14. Juni kl. 16:00

