Mollerup Golf Club

REFERAT fra BANEUDVALG
13. september 2021
13:00 – 15:00 i lokale M 1 Mollerup
Medlemmer: Erwin Berngruber, Benny Jepsen, Ulrik Sørensen, Jan Lauridsen,
Dora Kirkeby Kjærsgaard, Rene Lodsgaard Sørensen.
Afbud fra Jesper Lund, Carsten H. Mikkelsen.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Siden sidst
3. SWOT analyse fra Caspar
4. Robotter på driving range
5. Klargøring og format på vinterbane
6. Bunker reparationer
7. Banens økonomi
8. Frivillige
9. Baneudvalgets sammensætning
10. Eventuelt
- Udfasning af pesticider
- Short game bane
Ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt med tilføjelser.
Ad 2 Siden sidst
Corona pandemien har som alle andre steder påvirket golfklubben og medlemmernes
mulighed for at bruge faciliteterne herunder udskydelse af generalforsamlingen.
Baneudvalget har af samme grund været lidt i stand by position og benyttet mailsystemet
til deling af vigtige informationer.
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Ad 3 SWOT analysen
Analysen var forud for mødet tilgået medlemmerne til gennemlæsning. Bestyrelsen første
behandlede analysen på seneste bestyrelsesmøde.
Hvert medlem af baneudvalget fremlagde sine synspunkter på analysen og prioriteringer i
den beskrevne vision udarbejdet af Caspar herunder også bestyrelsens input til mulige
forbedringer.
Den generelle opfattelse af analysen er samstemmende, at baneudvalgsmedlemmerne
finder analysen meget retvisende og er enig i, at analysen beskriver de mange
fokuspunkter, der dels blev fremlagt på dagens møde og som flertallet i
medlemsundersøgelser har nævnt som væsentlige forhold, der er med til at give en god
golfoplevelse.
Udvalget er enige om, at det er en meget omfattende opgave at opgradere banen og
ikke mindst omkostningstung opgave at gennemføre en 100% opgradering af banen i én
renoveringsfase.
Bestyrelsen er stillet i udsigt, at baneudvalget fremlægger forslag til opgradering herunder
finasieringsbehov.
Udvalget drøftede også de aktuelle signaler fra fællesrådene i vores pastorat om
etablering af grønne frirum på arealet nord for klubben. Området som MGC har tænkt
også kunne omfatte yderligere 9 huller. Der afholdes borgermøde arrangeret af
fællesrådene den 30. september 2021om emnet.
På grund af ovennævnte udspil har baneudvalget valgt at prioriterer forslagene til banens
opgradering, på de huller, der bliver mindst berørt af planen for 9 nye huller.
Det vil sige, at vi i første omgang koncentrerer os om bag 9 og andre forbedringer, der
umiddelbart kan udføres på enkelte huller på for 9.
Ulrik og baneudvalgsformanden får mandat til at arbejde mere detaljeret med denne
opgave i et tæt samarbejde med banearkitekten. Baneudvalget holdes løbende
orienteret og forelægges det/de forslag, som baneudvalget vil fremsende til behandling i
bestyrelsen.
Ad 4 Robotter på driving range
Flere golfklubber har lavet mere eller mindre heldige forsøg med store robotter til klipning
og boldopsamling på driving range. Ulrik har lavet grundig research og konklusionen er, at
det lige nu ser ud til at være både for dyrt og med noget ringere driftsstabilitet end først
antaget. Overvejelserne parkeres derfor, indtil der kan dokumenteres stabil drift på
robotteknologien/udstyret.
Ad 5 Klargøring og format på vinterbane
Banen spilles frem til medio november 2021 til sommergreens. Den 15. november 2021
åbnes banen først kl. 10 på grund af den sidste klargøring, og herefter spilles der
vinterbane med minimum 11 huller. Banen spilles fra tee 49 til vinterhuller, som forberedes
snarest. I tilfælde af frost inden den 15. november vil chefgreenkeeperen skilte med
spilleforbud indtil frosten er aftaget.
Buggy og scooter rute etableres i lighed med seneste sæson dog muligvis med mindre
justeringer.
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Ad 6 Bunker reparationer
Bunkers der fortsat ikke har den ønskede standard forbedres i lighed med sidste år i løbet
af efteråret.
Ad 7 Banens økonomi
Banens økonomi ser fornuftig ud. Udgifterne til vand på grund af det fine vejr har medført
en merudgift, til gengæld er der sparet på andre områder, så der er balance trods
budgettilpasninger i starten af året.
Ad 8 Frivillige
Der er fortsat brug for flere frivillige, det er især bunkervedligeholdelse, der gerne vil have
flere frivillige, der er ikke tale om fysisk hårdt arbejde. Interesserede kan kontakte Benny
Jepsen på mobil nr. 21 80 75 02.
Ad 9 Baneudvalgets medlemmer
Udvalgene etableres hvert år efter den ordinære generalforsamling. De netop overståede corona
restriktioner har udsat afholdelse af generalforsamlingen, derfor har året været lidt atypisk. Christian
Hansen er fraflyttet klubben og nyt medlem forventes at blive endelig godkendt snarest.

Ad 10 Eventuelt
•

•

Der er udarbejdet en banerapport med hjælp fra DGU. Banerapport og ansøgning
om dispensation for brugen af pesticider er fremsendt til Aarhus kommune.
Ansøgningen er fortsat under behandling. MGC ønsker, som hovedparten af de
danske golfklubber, at følge den nationale plan for udfasning af pesticider, da det
giver mulighed for at finde alternative metoder.
Vi har modtaget en bevilling på midler til etablering af en short game bane.
Ansvaret for det videre arbejder med planlægning ligger hos Rene, Ulrik og Jan
med inddragelse af andre efter behov.

Baneudvalget
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