Baneudvalgsmøde den 22. oktober 2015 kl. 18.00
Deltagere: Ulrik Sørensen, Hans Trautner, Pia Søby og Jesper Lorentzen.
Følgende emner blev behandlet:
Banen:
Status vedrørende hul 15 – i uge 44 er der gennemgang af hullets tilstand og de muligheder, som
vi mener der er på kort og lang sigt. Vi orienterer Danmarks Naturfredningsforening om forholdene
og talen vil sikkert berøre å-fredningsregler, § 3 reglen samt fauna 2000. Vi skal have klarlagt,
hvilke muligheder vi med størst sandsynlighed vil kunne komme igennem med.
Der er blevet lagt nye dræn i green ved hul 15, og 16 er på vej.
Vinterbanen blev diskuteret, og fordelingen er 3 for at vende banen, og én er afventende.
Endelig afgørelse vil blive taget af bestyrelsen den 9. november.
Afstandsmarkeringer blev behandlet. Som resultat af medlemsønsker iværksatte vi forsøg med
afstandsmarkeringer. Vi skal bl.a. sikre, at markeringerne kan opfylde de krav, som greenkeeperne
med rette skal sætte. Til dato har vi set en ”dusk” og ”en pind” – begge løsninger kan
greenkeeperne teknisk set gå ind for. Rent visuelt er der delte meninger hos både udvalget og
medlemmerne i al almindelighed. I det en af deltagerne i udvalget ikke har set ”pinden”, udskydes
en beslutning/indstilling.
Den 18. december lukker greenkeeperne helt ned – og returnerer 1. februar. Inden da får vi travlt!
Det er besluttet, at vi skal have lavet stierne ved hul 3, 6, 9, 11, 13, og 16. Endvidere skal der sættes
150 mtr. træer, hvor de måtte mangle.
Spørgsmålet om en ”visionsplan/prioritetsplan” for banen blev behandlet. Ulrik har i foråret selv
udarbejdet en sådan. Planen blev også forevist ved BM-møde den 16. juni. Både bestyrelsen og vort
udvalg bifalder Ulriks store arbejde. Et arbejde med en gældende visionsplan er af tidsmæssige
årsager sat på stand-by. Eksisterende opgaver er tunge og tager tid. Det skal dog ikke hindre os i at
foretage baneændringer, som vil gavne banen. Det blev herunder foreslået, at vi omgående
begynder at tilføre banen sand de steder, hvor det er nødvendigt og muligt for på sigt at hindre
fugtige pletter. Det er besluttet, at Ulrik udpeger stederne og kommer med et overslag på
omkostninger samt en tidshorisont.
Organisation:
Jesper orienterede om den ændring af ”kommandovej”, som er indført. Tidligere forløb hovedparten
af dialog vedrørende banen mellem baneudvalgsformanden og chefgreenkeeperen via
golfmanageren. Det er ændret til den direkte vej mellem to førstnævnte. Administrative funktioner
forbliver hos golfmanager.
Næste møde bliver den 16. november kl. 16.30

