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Referat:
1. Gennemgang seneste referat
•
•

Baneservice, se separat punkt på dagsorden
Baneguide, Ulrik fremviste seneste opdatering af baneguide med samtlige 18 huller. Det blev
besluttet at tydeliggøre signaturforklaringer og tilføje lokalregler samt hulsponsorer. Der indkøbes
500 eksemplarer til salg for kr. 20,00 pr. styk.

Udestående:
•
•

Mulighed for ”Bane-klumme” på hjemmeside (Ulrik kvik informationer)
Linda adgang til hjemmeside

2. Baneservice
Baneservice var på dagsordenen til bestyrelsesmødet den 21/5, hvor forslag fra baneudvalget vedr. optimal
baneudnyttelse blev gennemgået og drøftet.
Det er besluttet at baneservice i første omgang skal tilsikre følgende:
•
•
•

At vi ikke har gratister på vores anlæg
At vi via vejledninger og henstillinger opfordre til optimal udnyttelse af vores 18 hullers bane
Indsamler informationer der kan medvirke til at vi kan forbedre den samlede oplevelse før og under
spillet via generel kommunikation

Det er målet at baneservice er i gang pr. 1 juli

3. Information fra møde med Sport & Fritid
Arealerne til banen er lejet af Århus Kommune (Sport & fritid) der sorterer under rådmand Rabin AzadAhmad.
På møde den 25. maj med rådmanden fik MGC lejlighed til at informere om de forskellige projekter og
sager vi arbejder med, hvoraf hul 15 og overfladevand er den største bekymring for klubben.
Mødet var et introduktionsmøde til den nye rådmand (efter kommunalvalget) og der kom ikke konkrete
resultater på bordet. Vi arbejder videre med vores projekter under baneservice sammen med de respektive
magistrater i kommunen.

4. Projekter; Overdækning af driving range og vandingssystem
Overdækning af driving range
Der arbejdes videre med projektet herunder mindre ændringsforslag til bygningen.
Vandingssystem
Det er besluttet at vi skal søge kommunen om tilladelse til boring og inddrivelse til markvanding.
Karsten er koblet til projektet sammen med Ulrik og Jakob

5. Eventuelt
•

MGC har fået et påbud fra arbejdstilsynet vedr. sikkerheden for greenkeepers på banen. Der har
været nogle nær-ved-ulykker hvor greenkeepers har været tæt på at blive ramt under deres
arbejde på banen.
P.t. er maskiner blevet påmonteret blinklys for at gøre opmærksom på, at der arbejdes på banen og
at spillerne skal følge deres signaler om at spille igennem. Der gives, som hidtil, signal direkte pr.
spiller hvorefter greenkeeperen holder øje med bolden. De øvrige spillere på den aktuelle bold skal
vente til det er deres tur.
Medlemmerne af baneudvalget bedes overbringe budskabet til respektive klubber i klubben.

•

Skilte på tee’s mangler at blive opdateret med nye hcp nøgler. Jan er på sagen.

6. Næste møde
•

11/8 BU møde nr. 4 kl. 16:30 - 18:00

