Baneudvalgsmøde den 4. februar 2016 kl. 19.30
Deltagere: Pia Søby, Hans Trautner, Leni R. Larsen, Ulrik Sørensen, Jesper Lorentzen.
Følgende punkter blev behandlet:
1. Medlemsmødet den 3. februar blev vendt. Udvalget var enig i, at det var et godt møde og
med en god stemning.
2. Dags dato havde HC og Jesper møde med Ango Winther og Bünyamin Simsek vedrørende
”hul 15 – problematikken”. Der afventes et omgående udspil fra Aarhus Kommune.
3. Ulrik fortalte om opstarten af det nye golfår. Opgaveliste blev forevist. Det blev aftalt, at
opgavelisten fremover skal samkøres med de input som Pia og Hans skal formidle – blandt
andet fra medlemmerne. Opgavelisten bliver således et fællesanliggende.
4. Ulrik orienterede om nyt timeregistreringssystem (Intempus) som fremover bruges af de
ansatte.
5. Der blev orienteret om de nye maskiner som kommer i løbet af foråret. Som noget nyt er der
bl.a. indkøbt en singleklipper samt en Smithcoruller til greens. Begge vil højne vore greens.
6. Ulrik vender tilbage vedrørende nyt vandingsanlæg. Endelig teknik samt data skal afklares.
7. Jesper orienterede om beslutningen vedrørende den midlertidige omlægning af hul 15
(forevist på mødet den 3. februar). Ulrik skal påse, at hullet er klart til senest den 1. april.
Jesper ser til, at scorekort, skilte m.m. er tilrettet til samme dato.
8. Dani Feller har henvendt sig til klubben i forbindelse med udvikling af en robot-opsamler til
golfbolde. Dani har udviklet en sådan til tennisbolde. Dani tager kontakt til Ulrik, så en
forevisning af vort anlæg kan finde sted.
9. Under eventuelt forespurgte Hans om følgende:







Fairway og sand – er det nyt? Nej ikke endnu – vi er lige startet!
Er vi færdige med stierne? Der mangler lidt ved hul 6.
Hvornår kommer der afstandsmarkeringer og hvilke? Pindene kommer inden 1. april.
Driving range savner afstandsangivelser, afskærmning til udslagssteder udenfor
udslagshuset m.m. Punkter skal med på ”medlemslisten” og prioriteres løbende.
”Banens spilbarhed” specielt med fokus på dræn/våde områder på banen. Dette punkt er
vigtigt og vil særskilt skulle behandles på et snarligt møde.
Sommergreens – hvornår? Ulrik bestemmer (risiko for frost, nedbørsmængder m.m.).

10. Næste mødedato er den 29. februar kl. 16.30

jl.

