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Referat:
Gennemgang seneste referat
Intet at bemærke.

Baneservice/kontrol
Søren, Jette og Jakob mødtes den 6. maj for at drøfte grundlag og proces, for at igangsætte en
baneservicefunktion i klubben. På mødet gennemgik vi tidligere materiale fra 2009, blanketter mv. samt
talte om best practise og andre forslag herunder skilte med tidsintervaller på banen, give 4-bolde
fortrinsret og indføre starterfunktion i peaks enten automatisk i golfbox og/eller ved hul 1 tee/boldrenden.
Baneudvalget ser positivt på skilte med tidsintervaller hvor unionen ligeledes kommer med anbefaleringer
på området. Tidsintervaller skal om muligt trykkes på scorekort og kommunikeres andre steder hvor det
giver mening.
Baneudvalget mener ikke at det er hensigtsmæssigt at give 4-bolde fortrinsret ej heller, at pakke 4-bolde
automatisk via Golfbox eller ved starterfunktion. Det foreslås til en begyndelse, at baneservice
kontrollanterne kan give henstillinger/forslag der fremmer flowet på banen.
Jakob medbringer baneudvalgets anbefalinger til næste bestyrelsesmøde den 22. maj.
Der er udarbejdet et udkast til en ny baneservicemanual gældende for 2014. Den har været distribueret til
bestyrelsen og baneudvalget for kommentarer.
Jakob har modtaget enkelte kommentarer foruden de, som blev givet direkte på baneudvalgsmødet. Jakob
samler op og tilføjer desuden henvisninger til ordensreglement og dresscode.
Det blev i øvrigt besluttet at vi sender en informationsmail til alle medlemmer, hvor vi opfordre
interesserede til at melde sig til team beneservice. Jette bliver kontaktperson og koordinere det praktiske
forløb.

Baneguide
Udarbejdelse af baneguide har stået på længe og Ulrik kunne på mødet fremvise et layout for alle 18 huller.
Der er fortsat en opgave med at gøre arbejdet helt færdigt således, at det præsentere sig grafisk flot og i en
kvalitet der kan sælges til gæstespillere.
Ulrik tilbød at gøre materialet helt færdigt og det blev besluttet, at vi i første omgang anskaffer 500
eksemplarer til medlemmer og gæster. Der kommer også en pdf udgave på hjemmesiden.
Det blev drøftet om baneguiden eventuelt kunne erstatte skiltene ved tee steder. De skal opdateres med
nye hcp’er og nogle er endda så medtaget, at de skal udskiftes. Helt nye skilte på samtlige tee steder, hvor
de står i dag, vil koste ca. kr. 200.000.

Baneudvalget overvejer alternative muligheder til skilte herunder om vi kunne trykke sponsornavne/logos
på flag, hvis ellers skiltene udgår helt.
For nuværende vil der blive trykt folie med hcp’er og de vil blive klæbet på skiltene der skal opdateres.

Boldautomat
Der er nu opstillet en boldautomat ved driving range. Til en begyndelse giver automaten en kurv med ca. 40
bolde, ved tryk på den røde kap.
Det er planen at automaten kobles til vores medlemskort system således, at der på bygges en kortlæser på
automaten. Medlemmer ”trækker” en kurv bolde med medlemskortet og gæstespillere kan købe poletter
via flere salgskanaler.
Anskaffelsen af boldautomat og boldvasker er lykkedes med hjælp fra Tuborgfonden og skal i øvrigt ses
som et delelement i at forbedre klubbens træningsfaciliteter.

Tema ”plan for banen herunder information og kommunikation”
Tiden var så fremskreden på mødet, at der ikke talt om hvorledes vi påbegynder arbejdet med en plan for
banen (5 – 10 år).
Ulrik ytrede behov for hurtigt og enkelt, at kunne kommunikere til medlemmerne på hjemmesiden. Det
blev aftalt at Ulrik kontakter Knud, når der er behov herfor. Som alternativ blev der talt om Ulrik kunne få
sin egen ”klumme” på hjemmesiden, det skal undersøges.
Linda efterlyste web adgang til det nye site, hvor hun som tidligere selv kunne up-loade billeder mv. Jakob
undersøger muligheder.
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