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1. Banen netop nu
Ulrik gennemgik banen. Den er fin, men stadig våd. Vi har haft en god vinter, kort og ikke megen sne.
Greens har ikke taget skade i år – ligesom resten af banen heller ikke har.
Der spilles stadig på vinterbane,
ne, sommerbanen åbnes 8.3.
Vinterbanen har været en succes og det fortsætter til næste vinter.
John efterspurgte ideer til at gøre vinterbanen mere udfordrende – og gerne bedre ”greens”.
Det skal planlægges allerede efter sommerferien. Århus Golfklub har en super vinterbane – det må vi lære
lidt af.
Keeperne er kommet ud af vinterhi og i fuld gang med at klargøre banen. Der er beskåret en del træer, så
det er nemmere at spille derfra samt visuelt er det pænere. Der er fjernet stubbe i trægrupperne.
Der er lavet en del dræn på hul 14 før åen, samt kanalen bag 15. teested er renset op, så vandet på
fairway er trukket væk. Vi regner med det kan holde området tørt. Der mangler dog stadig at blive lavet
overløb i søerne, men det er noget, vi må tage op med Aarhus
Aa
Kommune.
Der skal laves en eller to droppezoner på hul 14. Ulrik tjekker hvad der er bedst.
Afstandsmarkeringer i fairways er ved at blive hævet, så de er mere synlige.
Greens har fået intensiv pleje frem til oktober. Det ser ud som om både det og den
den gode vinter har været
med til at undgå svampeangreb. Svampeangreb er farligst når temperaturen er 0--5 + grader.
John efterlyste bedre stier – der er kommet nogle med plastarmering – det er en af projekterne til store
oprydningsdag.
Det vi skal satse på i år, er at få banen i en god solid standard til hverdag – et godt gammeldags 9-tal
9
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karakterbogen. Nu har vi klubhus, restaurant og cafe og en god restauratør, så skal banen følge med.
2. Budget
Budgettet er stramt. Der er kun lige til den daglige drift og lidt småting.
På sigt vil vi gerne have en konto til forbedringer/forandringer/visioner, således man kan spare op til en
større opgave.

3. Maskiner
Der er i 2011 bestilt 3 maskiner; en teestedsklipper, en lille ladbil og en firstcutter – alle John Deere.
Firstcutteren har pt afbestilt. Hayter’en fortsætter et år mere. Ulrik og Dorte havde møde med Ole
Mathiesen Maskincenter og fik tingene på plads. Hvis Hayter’en ikke holde, har vi mulighed for at leje en
hos Ole. Mekaniker Martin vedligeholde maskinerne – og vi har en sund maskinpark.
4. Store oprydningsdag
Den 24. marts er der igen store oprydningsdag. Vi håber mange møder frem.
Dorte og Ulrik har haft møde med Niels Eilif og Bent, der står for arrangementet.
Der er planer for bunkerkanter, der skal flis omkring træer, der skal grus på stierne, der skal ryddes op,
samles grene og andet affald i trægrupperne. Desuden har vi projekt plankeværk ved keepergården.
5. Visioner
Vor nye formand har planer om mere debat i klubben. Godt initiativ. Baneudvalget vil gerne være med. Det
bliver nok først efter sommeren, så der er god tid til at planlægge.
6. Evt.
Der var debat om Hede Danmark til pasning af golfbaner. Nu skal vi ikke have Hede Danmark til Mollerup,
og set med budget-øjne, er det heller ikke interessant. Prismæssigt er der ikke meget at spare.
Henning spurgte hvornår der må komme clubcars på banen. Ulrik giver besked når banen kan bære.
Vi planlægger møder i maj, juni, august, oktober og afslutning med keeperne. Og så ser vi hvordan det
passer med et debatmøde i klubben.
Mødet i maj kunne passende være en runde golf på banen med alle keeperne. Det giver en god snak og et
godt kendskab til hinanden.
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