Baneudvalgsmøde - 16. november 2015 kl. 16.30
Deltagere: Ulrik Sørensen, Hans Trautner, Pia Søby og Jesper Lorentzen

Følgende punkter blev behandlet:
•

Hul 15. Udvalget blev orienteret om det forestående møde med Orbicon/HedeDanmark.
Virksomhederne skal vurdere de forhold der omgiver hul 15 - Egåen, kanaler, dræn,
vedligehold m.m. Vi ønsker også en vurdering på kort og lang sigt. Svære spørgsmål.
Der er lagt dræn ned i green og vi forventer bestemt, at hullet spilles til april.
Det blev også nævnt at der sideløbende arbejdes på den ”lange bane”, idet hul 15 problematikken skal gøres holdbar.

•

Ulrik fortalte om renoveringen af vore stier. 6-7 stier renoveres og hul 6 er færdiggjort og
lige nu gælder det hul 3 - en svær opgave, idet flere forhold spiller ind. Det blev også nævnt,
at træflytninger er planlagt, men at de våde adgangsvej spiller ind. Træflytningsmaskinen er
en tung sag - derfor!

•

Indkomne forslag fra Peter Thomsen blev behandlet. Her skal nævnes: Ombygning af
boldopsamler, genopmåling af hul 18, flytning af udslagssteder (trækkes tilbage), vand på
rød tee hul 18. Nævnte forslag vil blive optaget på vor idéliste.

•

På sidste udvalgsmøde bad vi Ulrik vurdere, hvad det vil beløbe sig til at køre sand på
banerne - mindst én gang om året. Vurderingen ligger på ca. kr. 50.000,- pr. gang. Hos
udvalget er der ingen tvivl - det vil være en god idé, om end resultatet nok først viser sig om
et par år. Planen skal indgå i vore ønsker til kommende budgetter.

•

Jesper orienterede om ønsket om et nyt baneudvalgsmedlem. Leni Rützou Larsen har sagt ja
til at indtræde som medlem. Bestyrelsen behandler anmodningen på kommende møde den 8.
december.

•

Idélisten som blev indført efter sommerferien, vil fremover bliver styret af Pia og Hans.
Listen er vort interne ”talerør”, for de ønsker som bl.a. medlemmerne måtte komme med.
Listen sikrer, at ønsker bliver taget op til vurdering og at de om muligt bliver gennemført til
aftalt tid.

•

Under eventuelt blev det nævnt, at vor nye afstandsmarkering ”pinden” vil blive indført til
foråret når sæsonen starter. Det giver ikke mening at montere den nu, al den sund vi snart
går til vinterbane. Også i år ”vender vi banen” når frosten sætter ind.

Baneudvalget holder nu juleferie og starter op igen mandag den 25. januar 2016
Vi ønsker god Jul og godt Nytår - også til hul 15!

