Baneudvalget
Referat
Mødedato:

17.06.2020

Deltagere :

Kristian Gregersen, Preben Eskildsen, John Nøhr
Mogens Christiansen og Jens Rønberg ( referent )

Afbud:

Ingen

Plejeplan
Greens stor bane:
Tiltag omtalt i referat af 20.05.2020 har vist et positivt resultat.
De fleste greens er nu i fornuftig stand.
Plan omtalt i referat ad 20.05.2020 fortsættes.
Greens lille bane:
Kvaliteten af greens er ikke tilfredsstillende. Ressourcerne har primært været prioriteret til
den store bane. De tiltag der udføres på den store bane udføres også på den lille bane.
Ved ressourcemangel vil mandagsholdet hjælpe på den lille bane.
Den utilfredsstillende kvalitet skyldes bl.a. manglende vand i 2018.
DGU ´s anbefalinger fra mødet med DGU den 20.05.2020 følges.
Baneforhold
Stankelbenslarver:
Rågerne har i deres jagt på stankelbenslarver anrettet en del skader på greens.
BU foreslår at der opsættes et antal stærekasser. Stære anretter ikke skader i deres jagt
på stankelbenslarver. Der er en sponser der vil levere materialerne til stærekasserne.
Flagplacering og teestedsmarkering:
Flagplacering vil primært være, så de passer med kort på starterhuset.
Teestedsmarkeringerne placeres primært efter teestedernes tilstand.
Teestedsmarkeringerne flyttes 2 gange pr. uge og flagene flyttes en gang pr. uge,
hvorfor der kan forekomme afvigelser i teestedsmarkeringerne i forhold til flagplaceringen.
Klipning
Den 100 mm semirough klippes fra uge 26 en gang pr. uge. Arbejdet udføres af frivillige.
Diverse
Golfbiler:
BU anbefaler, at vi beholder alle biler. I budgettet for 2021 afsættes der kr. 20.000 eksl.Moms
til indkøb af batterier til 3 biler.
BU vil komme med oplæg til leasing/indkøb på længere sigt.
Vi vil bestræbe os på, at bilerne kun kører 1 gang pr. dag, for at skabe et bedre flow.
Toilet ved hul 5.
BU undersøger, hvad det koster at opsætte tømningstank. Huset bibeholdes.
Vand fra vandingsanlæg benyttes til toilet. Vandet lukkes om vinteren.
Mogens vil gerne deltage i næste bestyrelsesmøde for at redegøre for plejeplan m.v.
Næste møde
Den 06.07.2020, kl. 10.00

