
 

 

 
 

 

 
Baneudvalgsmøde. 

Dato 02.03.2015 
 

Nr. 01-15 

Tidspunkt: 19.00 
 

 

Lokale: klubhuset 
 

 

Ordstyrer:   
Ivan Mejrsk 
 

Referent:  
?? 
 

Deltagere:  
Ivan Mejrsk 
Erik Rasmussen 
Peter M. Jensen 
Bo Andreasen 
Verner Helenius 
Erik Storgaard 
Ellen Margrethe L. 
Oli Barddal  

Fraværende 

Dagsorden: 

 

1. Opfølgning og godkendelse af referatet fra sidste møde den 

XXXX 

 

Første møde. 

 

2. Fastlæggelse af kommende punkter på dagsorden 

 

1. Godkendelse af forrige referat. 

2. Orientering til og fra bestyrelsen. 

3. Nyheder og eventuelle problemstillinger omkring banen ved   

    klubbens greenkeeper. 

4. Vision, banestrategi og budget. 

5. Status på maskinpark. 

6. Medlemshenvendelser. 

7. Eventuelt. 

8. Næste møde. 

 

 

 

3. Fastlæggelse af møder i 2015. 

 

Torsdag den 9. april kl. 19.00 – Tirsdag den 16. juni kl. 19.30 

Tirsdag den 19. sep. kl. 19.00 – Tirsdag den 17. november kl. 19.00 

Eventuelle øvrige møder efter behov. 

 

 

 

 



 

 

 

4. Opdatering af 2014 – 2015 omkring tiltag på banen 

 

Peter fremsender planen som baneudvalget har arbejdet med i 2014 pr. 

mail til baneudvalgets medlemmer. 

Der skal udarbejdes et plan for banen i et fremtidsperspektiv.  

 

Hul 4: Skal green på hul 4 rykkes ind i skoven og hvad vil det koste. 

Budget oplæg udarbejdes  

 

Hul 1: hvilke tiltag kan gøres for at komme vandproblemet på green til 

livs? Det prøves om ”membranen” under græsset kan brydes og 

derved får vandet ledt væk fra green. 

Alternativt kan det blive nødvendigt at flytte green frem foran 

bunkerene som midlertidig løsning og så lave green hel om, økonomi 

skal dog undersøges, yderligere tiltag afventer dog forsøget 

omkring ”membranen”. 

 

Hul 1: Bunkeres ved 150 meter mærket sløjfes, opfyldningen laves 

således at det er lidt bakket/ujævnt, skal dog kunne klippes med 

maskine. 

 

Fairways trænger til at blive ”skåret” for at give luft til vækst, hvad er 

økonomien i at skære fairways ? 

 

Bunkers er diskuteret på mødet, hvordan får vi bunkers mere ens. 

Det er et spørgsmål om tidsforbrug og igen økonomi, vi vurdere 

problemstillingen igennem sæsonen. 

 

Biler på banen i særligt våde perioder samt vinter. 

Det blev diskuteret hvilke tiltag der kan gøres omkring biler på banen, 

når banen ikke kan holde til kørsel på banen samt når der desværre er 

enkelte som kører helt op på forgreen stik mod klubbens regler herom. 

Det er baneudvalgets holdning at der bør gives advarsler eller lignende 

for uacceptabel adfærd med kørsel på banen. 

Det er green keperens vurdering som ligger til grund for eventuel 

forbud mod biler på banen, såfremt at det vurderes at banens tilstand 

kræver et forbud. 

Tages med til beslutning i bestyrelsen. 

 

 

 

 

Ansvarlige:?? 

Deadline?? 

 

Ansv. Erik R., Erik og Verner 

Deadline: 16. juni – 15 

 

Ansv. Bo 

 

 

 

 

 

Ansv:?? 

Dedline:?? 

 

Ansv:?? 

Deadline:?? 

 

 

 

 

Ansv. Ivan 

 

 

5. Budget 2015 

 

Der forligger bestyrelsesbudget, men ingen budget fra baneudvalget til 

bestyrelsen, det skal udarbejdes så et oplæg er klar til bestyrelsens 

budgetplanlægning for 2016. 

  

 

Ansvarlig:?? 

Deadline:?? 

 



 

 

 

 

6. Evt. medlemshenvendelser.     
 

Til brug for henvendelser fra medlemmer, oprettes en mail 

Baneudvalg@norddjursgolf.dk  

Alle skriftlige medlemshenvendelser skal besvares skriftligt. 

 

 

 

 

Ansv. Ivan, deadline 5 / 3 -15 

 

  

7. Evt. 

 

Referater skal ligges ind på hjemmesiden efter hvert møde. 

 

Medlemsinfo under baneudvalget på hjemmesiden, kan der oprettes en 

side på hjemmesiden hvor medlemmer kan se hvad der arbejdes med i 

baneudvalget ?  Kommunikationsudvalget kontaktes 

 

Hvor hører driving range under, baneudvalg eller klubhus udvalg (som 

også er ansvarlig for bygninger) 

Det er besluttet at bygningerne på driving range hører under 

klubhusudvalget, mens udstyr, måtter, bolde, opsamler og driving 

range hører under baneudvalget. 

 

Arbejdsdag på banen er fastlagt til den 18. april fra kl. 9.00 – 12.30  

 

Bolde på driving range: der mistes ca. 1.000 til 2.000 bolde hver år på 

driving range, det forslås derfor at der sættes et hegn op i venstre side 

af driving range, påbegyndende 50 meter fra bygningen og så ud til 

150 meter fra bygningen, økonomi undersøges 

 

 

 

Ansv. Ivan 

 

Ansv. Ivan 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarlige: 

Oli´, Bo og Karen Margrethe 

Ansvarlige:?? 

Deadline:?? 

 

 

 

 

8. Næste møde :  

 

Torsdag den 9. april kl. 19.00 – Tirsdag den 16. juni kl. 19.30 

Tirsdag den 19. sep. kl. 19.00 – Tirsdag den 17. november kl. 19.00 

Der bliver IKKE fremsendt yderligere indkaldelse til de 

kommende fastlagte møder. 

 

 

 

mailto:Baneudvalg@norddjursgolf.dk

