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Ad 1.

Søerne er retableret og kanaler ved 16 og 18 er udgravet, men har ikke haft

Banestatus 2009

nok vand til at lave et pænt løb. Alternativer med en pumpe er under overvejelse. Klipning af rough i sensommer langs hul 13 og 14 har fået arealet til at
se meget pænere ud. Klipning af rough på de store arealer sker sidst på året
af afhængig af vand på banen. En klipning mere i løbet af sæsonen er under
overvejelse.
Greens har været for varierende gennem sæsonen – ikke et fast niveau gennem hele sæsonen. Der er svært at få dem jævne hele året, uden at det går
ud over hastigheden.
Træfældning status 2009; flere træer fælles i vinterperioden – særligt asketræer. Skal der flyttes nye træer til de steder, der fældes fra? – Ulrik vurdere.
Stier ved hul 11 og 13 åbnes i forår 2010.
Træer på hul 6,8 12, 13 og 17 er plantet – oprindelig plan med træer langs
vej på hul må opgives, da der er for mange elkabler i jorden det pågældende
sted.
Maskinkøb 2009: en ny greenklipper, en læsser en rough klipper, sprøjte.

Ad 2.
Vinterforberedelser/arbejder

Klargøring af vinter huller
Udsætning af tee måtter (skal flyttes flere gange i løbet af vinteren)
Måtter flyttes længere tilbage – hvor det er muligt, for at få noget længde på
hullerne.
Midlertidig lukning af banen eller dele af banen vil forekomme, i øjeblikket på
grund af meget vand – senere måske på grund af frost. Det vil blive skiltet
med det, sat snore rundt om greens og flagene på normale greens vil blive
taget ned.
Evt. forberedelse til bygning af nyt teested på hul 7. Ansøgning er sendt til
kommunen.
Hul 14 greenbunker (af græs) planeres ud til mere jævnt fald.

Ad 3.
Orientering om par 3 banen

Indkøb af filtmåtter til teesteder sker i år.
Større greens ønskes, men det er svært at lave på nuværende tidspunkt.
Der er ønske om udvidelse af bunker på hul 4, således den virker som en rigtig bunker eller etablering af et par nye bunkers. Vi ser på banen og kommer
med et samlet oplæg.

Ad 4. Orientering om trænings-

Opsætning af short-game bane er sket i foråret – mangler respons om funkti-

arealerne

onaliteten af banen. Kenneth spørges.
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Green ved klubhus er i dårlig stand – vi ser på at lave en ny green.
Areal langs med hul 17 kan det planeres – evt. med jord fra hul 14. Ulrik laver et overslag på, hvor meget jord der skal bruges.

Ad 5. Orientering om klubhus-

Der vil være vanskeligheder med tilgangen til banen i byggeperioden. Bl.a. er

byggeri og indvirkning på banen

der begrænset parkeringsmuligheder, og restaurationsdriften vil heller ikke
være på højt niveau. Selve byggeriet vil i øjeblikket ikke få indflydelse på banen, men efter byggeri af klublokale, vil vi vurdere muligheder ved hul 2. Vi
skal se hvor meget/hvor lidt, der kan komme i spil i forhold til huset.
Tilgang til hul 10 vil i en periode være svær, da der skal laves helt ny parkeringsplads med jordvarme.
Midlertidig parkering for keepere vil være på Mollerupvej nr. 26 (Peters gamle
gård).
Hallen ved Mollerupvej 26 kan vi disponere over (halvdelen i første omgang)
til opbevaring af maskiner.

Ad. 6. Bemanding i keepersta-

Kristian Jeremiassen er stoppet og der arbejdes på at få en ny mand – evt. en

ben

lærling. Staben er lige nu Ulrik, Jesper, Kent og Mustafa. Der har i sommerperioden været enkelte timelønsarbejdere til hjælp samt personer i arbejdsprøvning fra kommunen.

Ad. 7. Eventuelt

Møde med kommune næste år skal forberedes, så vi er klar over hvilke projekter vi har på vej i 2010 og 2011.
Næste møde i forår 2010.

