Baneudvalgsmøde den 19. april 2017 kl. 16.45
Deltagere: Ulrik Sørensen, Hans Trautner, Pia Søby og Jesper Lorentzen

Følgende punkter blev behandlet:




















Ulrik orienterede om starten på sæsonen og de opgaver, der ligger lige for.
Her skal nævnes ny gødningsstrategi for greens, anvendelse af sort sand,
manglende klipning af greens grundet frosten – vi mangler vedvarende varme!
Vor hovedvandledning er netop sprunget ved hul 16. Ved hul 5 er dræn stoppet og
igen skal vor nye gravko på overarbejde…
Greens prikles og skæres, når vejret tillader det, og der tages hensyn til vort
matchprogram.
Drænarbejdet ved hjælp af ekstern entreprenør fortsætter primo maj måned –
sikkert i tiden mellem den 9 og 20 maj.
Vort ”eget” drænarbejde fortsætter med bunker ved green hul 17, brønd ved hul 1,
tilstoppede dræn ved udløb til Egåen.
Udvalget behandlede det nye forslag til skilte m.m. ved teestederne. Udvalget
foreslår, at skiltene placeres ved teestedernes bagkant/langside. Det muliggør, at
spilleren kan se hullets udfordring fra udslagsstedet. De nuværende skilte rettes
omgående jf. ny hcp-nøgle – Hans har ansvaret.
Next-tee skiltene er i formatet 12,5 x 12,5 cm, hvilket vil efterlade gule pletter –
alternativ udformning skal vurderes.
Det blev besluttet, at næste møde udelukkende skal omhandle de enkelte huller.
Det skal bl.a. vurderes, om antal/kvaliteten af bunkers og beplantning er den rette!
Jesper orienterede om forestående møde med Pirkko Faaborg, der i sin egenskab
af landskabsarkitekt har kommenteret banen – altid godt med indspark fra
medlemmerne…
Jan Lauritsen forventes at indtræde i baneudvalget efter kommende BM den 25.
april.
Eventuelt:
Hans roste, at rough er fjernet mellem hul 10 og hul 18.
Udvalget behandlede spørgsmålet om anvendelse af faste standere til målebånd
m.m. til ”nærmest flaget”. Standere indebærer problemstillinger for greenkeeperne,
hvorfor idéen ikke blev afklaret.
Ulrik orienterede om et godt samarbejde med vor nye elev Ida.
Ulrik orienterede om vore nuværende afstandsmarkeringer, der ikke svarer til den
forventede kvalitet. Forbruget er for stort. Ulrik søger efter alternativer.
Næste mødedato bliver den 17. maj kl. 16.45
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