Mollerup Golf Club

REFERAT BANEUDVALG
9. september 2019
16:30 – 18:30 i lokale M 1 Mollerup
Medlemmer: Erwin Berngruber, Benny Jepsen, Jan Lauridsen, Ulrik Sørensen,
Jesper Lund og Helle Bæk Trautner.
Bo Pugholm udtrådt af udvalget grundet klubskifte.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Siden sidst
3. Handleplan for banen som tillæg til virksomhedsplanen
4. Masterplan for banen
5. Plejeplan for banen
6. Forslag fra medlem om mobil opsamlingssted
7. Flagplacering og greens
8. Klaring af vinterbane
9. Forsøg med svampebekæmpelse på greens
10. Banens økonomi
11. Eventuelt
-

Plan for Driving Range
Kampagne for flere frivillige
Bistader
Henvisningstavler next tee
Hul 15
Vandboring
Bænke

Ad 1
Dagsordenen godkendt
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Ad 2
I løbet af sæsonen har vi modtaget flere mails fra såvel medlemmer som gæster
om banepleje og banen generelt. Alle modtager svar på deres henvendelse.
Først på sæsonen var der primært klager over rough klipningen. Længden på
roughen er ændret og klipningen gennemført med større hyppighed end planlagt
ved sæsonstart. Banen har haft en merudgift på disse ændringer på p.t. ca. kr.
100.000.
Rigtig mange, både gæster og medlemmer, har rost banen og den flotte
standard, der holdes uanset vejr og vind, som jo altid vil have stor betydning for,
hvad der er de muliges kunst.
Baneudvalget bakker de positive toner op, og kan også konstatere, at
tilfredsheden med banen og dens faciliteter scorer højt på undersøgelsen
”Golfspilleren i Centrum”.
Ad 3
Med henblik på at opfylde kravene til virksomhedsplanen, har Ulrik og Jesper lavet
et ide katalog til ændringer/forbedringer på banen.
Idekataloget sættes på stand by, indtil vi får afklaret, om der er basis for allerede
fra efteråret at sætte arbejdet i gang med en egentlig Masterplan.
Ad 4
Den 26. september havde FU, golfmanageren, baneudvalgsformanden, samt
chefgreenkeeper og greenkeeper møde med banearkitekt Philip Spogárd for at
blive introduceret til arbejdet/processen med en Masterplan for banen i Mollerup.
Det blev både et spændende og udbytterigt møde, hvor vi fik gode input til, hvilke
muligheder og perspektiver en Masterplan kunne bidrage med i Mollerup.
Materialet fra mødet er tilsendt baneudvalget med henblik på at få en kvalificeret
drøftelse om vores holdning og indstilling til BM om en Masterplan.
Vi indstiller, i fuld enighed, til at projektet bør sættes i gang, såfremt der kan findes
økonomi til det. Banens budget skal naturligvis bidrage med en del.
Vi er enige om, at der skal sikres bred medlemsindflydelse, og det ligger også i det
koncept, vi blev præsenteret for.
Hvad vil vi blandt andet opnå med en Masterplan:
 Undgå fejinvesteringer
 Indfri banens potentiale til et nyt niveau
 Sikre en rød tråd i layoutet
 Indarbejde miljømæssige tiltag
 Godt arbejdsredskab for klubben/greenkeeperne under skiftende
udvalgsmedlemmer/formænd
 Faseinddeling i takt med de økonomiske muligheder
 Fasthold og tiltrække medlemmer
 Give et godt omdømme
2

Mollerup Golf Club

Ad 5
For at give medlemmerne bedre information om banepleje, har greenkeeperne
lavet en plejeplan, så medlemmer kan følge med i årets gang og søge oplysninger
om den overordnede plan for baneplejen. Planen er tilgængelig på hjemmesiden.
Ad 6
De nuværende ”broken tee” kopper kan for nogen tilsyneladende være vanskelige
at lokalisere.
Et medlem har foreslået, at der sættes høje og mere synlige ”mobile” opsamlere
op. Det er greenkeepernes vurdering, at en udmøntning af forslaget vil give en del
mere arbejde og besværliggøre klipningen på teesteder, og de har også erfaring
med, at natdyr besørger i kopperne ligesom medlemmer/gæster bruger kopperne
som affaldsbeholdere. Så ud fra praktiske grunde bevares de nuværende kopper,
og medlemmerne opfordres til at bruge dem til deres formål.
Ad 7
Flagplacering på greens har der været udtrykt ønske om at lave om på til en mere
enkelt måde f.eks. blå – hvid – gul som henholdsvis back green – midt green – for
green.
Det er baneudvalgets vurdering, at det er et mindretal, der generelt anvender
flagplacering under spillet.
Den eksisterende slice model er hurtig og fleksibel for greenkeeperne at arbejde
med, og optimal ved særlige vejrforhold, hvor flagplacering skal tilpasses
overfladen på greens.
Hastigheden på greens har været nævnt fra flertallet af medlemmer som værende
særdeles gode igennem sæsonen. En enkelt har foreslået hyppige målinger fordi
greens efter medlemmets opfattelse har svinget for meget i hastighed.
At opgive stimp målinger generelt er en tid røver for greenkeeperne, som ikke kan
praktiseres med de nuværende ressourcer. Igen kan der henvises til undersøgelsen
”Golfspilleren i Centrum”, som klart giver vores greens et godt skudsmål fra såvel
medlemmer som gæster.
Ad 8
Vinterbanen er heldigvis ikke aktuel lige nu, men forberedelserne er i køreplanen.
Som teesteder vil tee 49 blive inddraget. Det vil give skader, som så skal repareres til
foråret, men de tidligere måtter på stålrammer har ikke altid været anvendt til
formålet af spillerne, og så er der slået ud fra områderne omkring
pladerne/måtterne, hvor der opstår skader.
Banen vendes ikke og spilles til vintergreens med bedst mulig lejeplacering.
Forsøget med buggy tilrettelægges i samråd med forslagsstilleren på GF og
chefgreenkeeperen.
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Ad 9
Vi har modtaget tilsagn fra et medlem, som er uddannet kemiker om at forebygge
svampeangreb på greens, Forebyggelsen skal allerede sættes i gang i juni måned,
så det bliver et 2020 projekt.
Ad 10
Banens økonomi er i balance (trods ekstra roughklipning), men skal følges tæt
resten af året. Der kan være opgaver, der måske skal udskydes, for at holde
budgettet. Det beder vi om forståelse for.

Ad 11 Eventuelt









Foreløbig plan for ændringer på driving range er forelagt baneudvalget –
behandles senere på BM
Kampagnen om at få flere frivillige gav 8 sikre medlemmer – TAK til jer.
I foråret 2020 har vi jævnfør GF beslutning sagt ok til 2-3 bistader placeret mellem
træerne ved hul 12 og hul 17.
Aarhus kommune laver formentlig i 2020 et større renoveringsprojekt af åen. Det vil
kortvarigt kunne berøre golf spillet. Mere info følger, når der foreligger endelig
beslutning.
Hul 15 og det gamle teested søges genetableret, hvis det er muligt indenfor
budgettet
Anlægsfonden søges om tilskud til etablering af en vandboring
Bænken på hul 16 bliver udskiftet
Henvisning fra hul 1 mod hul 2 forbedres, så gæster ikke går fra hul 1 til hul 14.

Referent
Erwin Berngruber
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