Møde i baneudvalget 5. november 2013
Tilstede: Jette Steen, Ulrik Sørensen, Linda Askjaer, Knud Høgh, Charlie Herbst og
Thor Petersen.
Afbud fra Hans-Henrik Kierkegaard

Pkt. 1: Referat godkendt uden anmærkninger.
Pkt. 2: Orientering fra chef greenkeeper Ulrik Sørensen: Banen er meget våd og er nu
lukket for biler resten af sæsonen. Udsatte områder bliver afskærmet. Stormen
væltede nogle store træer og dette ryddes helt op i løbet af vinteren. Det er svært for
tiden at køre med maskinerne. Bunker på hul 2,10 og 13 renoveres og det forventes
færdig i starten af november, dog først helt åben til næste sæson. Der flyttes træer
med vores nye maskine i løbet af november og at vi får renset søer op på hul 11,14 og
18 til sidst i november.
Gennem den sidste måned er der kommet tegn på svamp i greens. Der kan kun
sprøjtes 2 gange om året efter de nye regler og det vil ske inden der kommer sne. Der
bliver også brugt mikroorganismer, som reducerer behovet for sprøjtemidler.
Anvendelse af græssorten rødsvingel gør greens mere modstands, men kræver meget
sandede greens. En sådan omlægning er ikke økonomisk realistisk og vil også betyde
at man øger klippehøjden og således ikke får vores vanlige fine standard på greens.
Pkt. 3: Bordet rundt. Der er ønsker om kopper til tees. At stien mellem hul 11 og hul
12 forbedres og der forsøges udbedring af det våde område mellem gul og rød teested
på hul 6.
Der er også ønsker om afstandsmarkering svarende til 150 og 100 meter. Foreløbige
plan er at anvende træ pæle og farve markering øverst. Planen over lynhytter blev
gennemgået og i første omgang opstilles rammerne til en hytte ved hul ottes teested
og mellem hul 14 og 16.
Banen vil igen blive vendt når vinteren kommer. Udslagsmåtterne vil i år blive
erstattet af en større markering i græsset. Denne vinter vil vi afprøve en ny måde at
slutte hvert hul på. Der vil ikke være en cup men en snor på pinden måler om bolden
er i hul.
Pkt. 4: Orientering om økonomi/budget (Charlie Herbst). Der har været lidt større
udgifter til reparation af maskiner og behov for ny indkøb. Herudover lidt større
udgift til fairway gødning. Alt i alt omkostninger der vil ligge lidt over det forventede
for i år.

Pkt. 5: Orientering om maskinparken (Ulrik og Charlie). To fairway klippere er
bestilt. Den ene har kørt 1 sæson og den anden 4. Dette vil give mulighed for
hurtigere klipning 3 gange om ugen. Før endelig beslutning havde mange forskellige
maskiner været afprøvet.
Opsamler til propper (også brugt) er indkøbt. Der er et stort ønske om indkøb af en
gravmaskine, som meget hurtigt vil kunne tjene sig ind. Men der er endnu ikke fundet
mulighed for dette.
Pkt. 6: Baneguide/Tracking. Der er lavet et endeligt udkast til baneguide dog kun på
hul 18 men resten er ikke langt fra. Det sidste vil blive rettet til og senere tilføjes
pro´ens beskrivelse af, hvordan man bedst spiller banen.
Pkt. 7: Vandingsanlægget. Der har været møder med kommunen og alle har
interesse i at etablere en regnvands opsamling. Dette vil reducere vores meget store
udgift til vand. Der indhentes tilbud på pumpestation med hus omkring, etablering af
sø, gravearbejde, plastdug og vandstik. Dette vil også løse problemet med det lave
tryk vi på nuværende har i sprinkler systemet. Som bekendt giver dette problem
anledning til brune pletter på greens i de tørre perioder fordi vandtrykket ikke rækker
hele greens rundt.
Pkt. 8: Stor reparations/oprydnings dag er ikke aktuel netop nu men vil blive gentaget
i det nye år.

Referant Thor Petersen, formand for baneudvalget.

