Baneudvalgsmøde den 22. august 2016 kl. 19.00
Deltagere: Ulrik Sørensen, Hans Trautner, Leni R. Larsen, Pia Søby og Jesper Lorentzen

Følgende punkter blev behandlet:
Hul 15 – problematikken: Spørgsmålet om fremtiden for hul 15 ligger nu hos bestyrelsen.
Budget for 2017: Ulrik og Jesper arbejder pt. med budget for 2017 samt udkast for 2018
og 2019. Første udkast afleveres den 9. september.
Banen nu og de kommende 2 – måneder: Ulrik orienterede om mandskabet, der pt. er
nede på 4 personer. Der søges med lys og lygte efter en 5 person til de kommende 6 uger.
Det reducerede mandskab afstedkommer naturligvis, at der skal prioriteres hårdt i
diverse opgaver. Vi koncentrerer os pt. om fairways samt greens. Rough kan således blive
lidt høj – men det er prisen! De frivillige kommer derfor igen i spil: Kan du hjælpe os –
hører vi gerne fra Jer! Kontakt Jesper Abel eller Ulrik! Tak!
Jesper gennemgik de opgaver, som vi skal prioritere med hensyn til græs! Det er vigtigt,
at vi får så mange opgaver lavet inden græsset går i stå. Følgende opgaver mener vi kan
laves: Reparation ved hul 18 efter drænarbejder, stireparation ved hul 16, arealet ved
herre tee hul 15 skal laves færdigt og stien frem til fairway skal forsynes med mere flis.
Bænken ved hul 8 rettes – igen! Stireparation ved hul 1 og hul 3 vil vi forsøge at lave –
sagen er kort, at vi mangler penge til leje af en gravko – kan vor Atlas bruges i stedet?
Endelig skal vi have lavet ”diverse huller”.
Alt der kan laves, inden efteråret sætter ind, vil komme alle til gode til foråret!
Drænarbejder: Der er ansøgt om ekstraordinært tilskud i 2017 budgettet til at udbedre
mindst 4 drænarbejder. Drænløsninger vil gavne os de næste 20 år!
Næste ordinære møde bliver mandag den 26. september kl. 18.00
Baneudvalget

