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Ad 1. Banestatus netop nu

Banen begynder at blive grøn. Der har været store problemer med greens
på grund af winter-kill. De har været langsomme om at komme i gang. Resten af banen ser fin ud. Klippehøjden af 2 cut diskuteres. Græsset vokser
mere kraftigt i foråret, end det gør i resten af sæsonen. Keeperne er bagefter med nogle ting:
Bunkerkanterne + noget mere sand i nogle bunkers
Hul 7 teested. Kan forventes færdig omkring 1. august.
Keeperne har også været lånt ud til nogle ting omkring klubhuset, som entreprenørerne ikke mente, var deres område.
Søerne ser fine ud, vandspejlet har en pæn højde. Vandtrappen på hul 18
fungerer ikke. Skal kigges på igen
Søen mellem 12 og 13 har været over sine breder i vinteren, hvilket også
stadig kan ses. Det overvejes om der kan lægges dræn ned på hul 13, som
løber over i søen på højre side af hul 13.

Ad 2. Sæsonens tiltag

Der er ikke planlagt nogen store tiltag i foråret, da klubhuset og greens afventes.
Bunkerkanter skal gøres færdige og der skal mere sand i flere bunkers.
De nye træer afventes resultat, og hvis det bliver en succes kan der måske
sættes nogle flere i efteråret andre steder.
Hul 7 skal færdiggøres – Der skal lægges rullegræs på det meste af teestedet.
Roughen skal klippes igen til efteråret. Dette blev ikke gjort sidste år, pga.
for meget vand og at sneen kom hurtigt.
Visionerne for hul 2 er endnu ikke planlagt, da klubhusets færdiggørelse afventes. Der er nogle krav om brandudgang fra klubhuset.
Hul 2 bliver ved med at blive spillet som et par 3 hul, da håndværkernes arbejdstider også kan forekomme udenfor normal arbejdstid og i weekenderne. Ved matcher vil det blive undersøgt, om der bliver arbejdet på huset, således det evt. kan rykkes tilbage.

Ad 3. Orientering om par 3

Der er lavet nye teesteder af kunstgræs. For at skåne teesteder og hjælpe

banen

begynderne. Bunkeren på hul 4 bliver lavet/flyttet når der er tid til det. Flyttes evt. til højre side af hul 1.

Ad 4. Orientering om træningsarealerne

Driving rangen har også været lukket en del i vinter pga. vand (men det er
der intet nyt i) Området fra stien, på den nye parkeringsplads, og over til
måtterne tages op til overvejelse, når det samlede projekt vedrørende klubhus og parkeringsplads er færdigt. Det dur ikke med ”et mellemrum” mellem
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buskene og stien.
Puttinggreen ved klubhuset ønskes omlagt. Ulrik vurderer, hvad det vil koste
at anlægge en helt ny, og vurderer om den eventuelt kan udvides. Green
skal helst passe med de nye omgivelser.
Indspilsgreenområdet ned mod hul 1 (øst for ”Peters gård) lægges sand på,
for at udjævne området. Det benyttes ikke optimalt, som det er nu.

Ad 5. Klubhusbyggeri og indvirkning på banen

Det færdige resultat af klubhuset afventes. Hul 2 er meget påvirket af byggeriet lige nu.
Teestedet på hul 5 er også påvirket af byggeriet. Det vil også blive taget op
til overvejelse, når huset engang er færdigt.
Greenkeeperne har brugt tid og mandskab på nogle ting omkring klubhuset
– hvilket har forsaget lidt mindre tid på banen.

Ad 6. Erfaringer fra vinterperioden

Vinterbanen ønskes forbedret, og eventuelt skal designet ændres lidt. Den
må gerne være mere spændende.
Et udvalg nedsættes om, hvordan en alternativ vinterbane kan se ud. John,
Christian + andre interesserede.
Hvis vinteren bliver ligesådan næste år, hvad gør vi så?
Sneen SKAL væk, så må det koste ekstra mandtimer og slid på greens.
Eventuelt en sneslynge.
Filtlag har været på i en kort periode i foråret for at give jorden varme. Det
har været en nødløsning. Og må kun ligge i 7 dage.

Ad 7. Eventuelt

Gennemgang med kommunen den 15. juni
Vi har fået et tilbud på opmåling af banen til brug for bl.a. Baneguide og
gødningsplaner.
Geopoint opmåling af ALT hvad banen indeholder. Også vandingsanlæg,
kan også bruges til fremtidige ændringer. Det undersøges, hvilket system
det benytter og mulighederne for at ændre i dette program. Og hvilke tillægsydelse for evt. vandledninger. Dorte, Pirkko og Ulrik kigger nærmere
på programmet.
Henrik finder et kort over banen til vinterbane til John og Christian.

