Møde i baneudvalget 27. august 2013
Tilstede: Jette Steen, Ulrik Sørensen, Hans-Henrik Kierkegaard og Thor Petersen.
Afbud fra Linda Askjaer, Knud Høgh,
Pkt. 1: Gennemgang af referat.
Pkt. 2: Orientering fra chef greenkeeper Ulrik Sørensen:
Netop indkøbt træflytter som vil give mange muligheder og vil kunne lejes ud.
Forventer således at den betaler sig ind i løbet af et par år.
Man vil i den kommende tid afskærme dele af banen som tilsås. Det er de specielt
slidte områder af banen. Der arbejdes med muligheder for nyt vandings system og
tilbud er indhentet. Det forventes kombineret med et vandreservoir. Ulrik vil
arrangere møde med Niels Halleløv og Poul Lindberg om videre udformning og
fremtidig finansiering. Er projektet kombineret med anvendelse af regnvand vil det
være betalt ind formentlig i løbet af 4 til 5 år.
Angående stor reparations/oprydnings dag planlægges dette til senere på året. Et af
projekterne her vil være maling af vaskeplads.
Pkt. 3: Ris og Ros:
Hans-Henrik Kierkegaard havde udformet kort over banen med indtegning af
lynhytter og overdækket driving range. Formanden HC Ralking havde fremsendt dette
med ansøgning til kommunen og kunne meddele, at tilladelse var givet.
Jan Lauritsen arbejder videre med den endelige udformning af overdækket driving
range. Der er fremsendt tilbud fra flere firmaer. Endvidere indhenter Jan
plantegninger af området omkring driving range. Den mest optimale placering vil
blive foretaget i fællesskab med chefgreenkeeperer og vores pro. Endelig
byggetilladelse vil blive indhentet og information til medlemmerne fremsendes.
Tilbud på lynhytter og specielt lynafledningen vil blive indhentet.
Der vil endelig af Hans-Hentik blive indhentet tilbud på bænke
Jette Steen nævnte problemer med ujævnt terræn specielt ved tee steder og gang
områder. Ulrik vil se på dette.
Herudover blev problemet med afrundede hul kanter diskuteret. Mandskabsmæssigt er
det svært at ændre pind placering mere end de tre gange om ugen, som er tilfældet nu
(mandag, onsdag, fredag). I første omgang opfordres medlemmerne til at være
opmærksomme på at beskytte hul kanterne så meget som muligt. Altså undgå at hente
bolden i hullet ved hjælp at putteren, ikke træde for tæt på hullet når bolden skal
hentes, undgå at holde pinden mod hul kanten når hullet ønskes markeret o.s.v.
Endelig foreslås afstands markering i siden og stier fra teestedet til fairway. Ulrik ser
på dette.
Endelig anførte Jette at der er forskellige anvisninger på korrekt oprettelse af
nedslagsmærker. Anbefalingen fra vores greenkeeper er, at den bagerste mest
komprimerede del løftes op og de øvrige kanter trækkes ind mod midten. Til sidste
komprimeres med putteren.
Pkt. 4: Orientering om økonomi og budget. Vil blive gennemgået senere med kasserer
Tove Pasalic.
Pkt. 5: Orienteringen om maskinparken. Ulrik har afprøvet fairway klippere, en toro
klipper. Afventer med anbefaling til afprøvning af en tredje og sidste maskine.
Udgiften vil derefter formentlig indgå i næste års budget.

Pkt. 6: Baneguide/Tracking fra ingenium golf er af forskellige årsager blevet forsinket
men er nu ved at være afsluttet således at stort set alle huller er tastet ind. Dette vil
give mulighed for en online baneguide. Senere vil der være mulighed for en papir
udgave også. De sidste indtastninger med out of bounds, træer, vandløb osv vil blive
indtastet snarest med assistance fra Jette Steen.
Pkt. 7: Eventuelt. Afskærmningen mod hul 1 på par 3 banen er ikke tilfredsstillende.
Det opleves ofte at bolde fra udslagsstedet rammer ind på banen. Ulrik vil se på
mulige løsninger.
Referant Thor Petersen, formand for baneudvalget.

