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1.

Banen netop nu

Den er blevet mere tør efter meget vand i år
Der flyttes træer efter en pause på sidste år - Der forventes at flytte 90 træer i
alt. Alle træer fra vores egne arealer.
Det sættes forskellige grupper rundt på banen.
Den høje rough er blevet klippet i uge 39.
Flere i udvalget mente, at semiroughen er blevet for lang og der er meget kløver, som gør at boldene kan blive væk. Dette gælder specielt for de våde huller.
Ulrik forklarede, at der er forsøgt klipning af rough, men flere gange måtte det
opgives, fordi maskinen laver for store kørespor, og flere steder kan der ikke køres på grund af vand i roughen.
Hul 14- 16 er lukket for kørsel med buggies.

2. Fremtidige arbejder

resten af året

Nogle af søerne forsøges renset igen. Specielt hul 13 og 15.
En del af bunkerkanterne bliver renoveret.
Der er afsat penge og tid i budgettet til at dræne nogle af hullerne. Specielt området omkring hul 14 og 15 ønskes opgraderet, herefter området ved hul 1 og
2.
Større områder bl.a. ved hul 9 er meget våde – vi undersøger om der er dræn,
der er stoppet eller hvorfor vandet ikke løber væk fra banen.
Kommunen har indtil videre stoppet projektet angående vandreservoir ved hul 7
og arbejdet med inddragelse af klubben i projektet om en åben grøft på hul 15,
som vi havde håbet på at kunne være en del af.
Bunddække: Hvid portentilla skal dække bunden rundt omkring klubhuset.
Henrik koordiner mellem Henning og Ulrik.

3. Opgaver i 2012

Der laves stier med græsarmering på nogle af stierne rundt om på banen. De
har generelt ikke været gode nok i år. Henning foreslår slotsgrus.
Huller og små områder på banen laves i løbet af vinteren. Der eksperimenteres
forskellige steder.
Afstandsmarkeringer skal hæves, da de synker.
Der skal laves nye skilte på banen. Der er et ønske om at få lavet nogle i træ,
så de passer bedre ind i banen. Der laves forsøg med dette i løbet af vinteren.
Vi har stadig frivillige, som hjælper til rundt om på anlægget. Det håber vi selvfølgelig også, at det vil ske næste år, så det kan lette greenkeepersnes arbejde.
Arealet ved bagladen ud mod hul 9 er renset og mangler såning af græs. Areal
ved driving range forskønnes også nu og i fremtiden.
Gårdspladsen: Belægningen bliver udskiftet af Juhl & Nilsen - vi ønsker herregårdssten, men der er pt. en merudgift på 160.000. Hvis klubben kan bruge
stenene skal vi selv sørge for at fjerne dem.

4. Forberedelse til vin-

Vi vil gerne vende vinterbanen, i forhold hvad vi plejer. Der vil forholdsvis være
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terbane

greens på dameteestederne. Vi ved ikke hvornår skæringstidspunktet er. Det vil
afhænge at vejret, hvor lang tid vi kan spille til rigtige greens.

5. Forbrug/Budget

Vi er med på budgettet. Der er beskåret på 100.000 kr. på et allerede skåret
budget. Der er tæt opfølgning på forbrug og hvornår maskiner skal repareres.
Vi ønsker, at der investeres i maskiner efter den aftalte fremskrivningsplan.

6. Eventuelt

Plastikdæksler rundt om på banen skal erstattes rigtige dæksler!! '
Tradition med greenkeeper bliver holdt i slut november.
John er utilfreds med rating af hul 17. Det kan evt. tages op i turneringsudvalget. Der skal udarbejdes statistik for at se hvordan banen spilles (hvilke huller,
der spilles sværest o.s.v.) for at lave en eventuel ændring.
Ny mekaniker startet 3. oktober

