
 
12. januar 2017 

Referat af baneudvalgsmøde 5. januar 2017  

 
Deltagere: Verner Helenius, Bo Andreassen, Peter Mosdal Jensen, Ivan Mejrsk (ref.) 
Afbud: Oli Bardal & Erik Storgaard  
 

Dagsorden: 
1) Opfølgning af sidste referat. 
2) Godkendelse af forrige referat. 
3) Status på banen. 

 arbejde med bunkers 

 prikning af fairways 

 beskæring af grene og træer 

 eventuelt 
4) Status på maskinparken 
5) Planlægning af foråret 

 arbejdsdag 

 vertikalskæring af greens 

 sprøjtning af fairways 

 bekæmpelse af skadedyr 

 opgradering af teesteder 
6) Henvendelse fra medlemmer. 

  
7) Eventuelt 
 
 
Ad. 1 Opfølgning af sidste referat: 
Referat gennemgået med henblik på opfølgning af aftalte arbejder, slettede punkter fra forrige 
referat er at betragte som udført. 

 Klipning af grene. Hul 2 på teestedet i venstre side, træerne skal beskæres. pågår 
Hul 17 på teestedet i venstre side skal beskæres. pågår 
Par 3 mod 17 teested, her skal træerne beskæres. pågår 

 Teesteder dresses op, specielt par 3 teesteder da de er hårdest udsat med tjøf mærker fra 
jernslagene.  
Det er besluttet at indkøbe et læs sand til at dresse par 3 teestederne. 

 Fuglehuller i fairway, kunne fugle/drager være en løsning, på erfa møde med andre 
golfklubber har temaet være oppe, vurderingen er at nogle klubber vurderer at det er en 
succes og andre at det ikke er, vi har fundet frem til en model der koster ca. 1.000 kr. der 
indkøbes 2 stk. til test og så vurderes der efterfølgende.  



Vurderes ikke at være en succes, det er besluttet at vi ikke investerer yderligere i dette 
tiltag.  

 Skylle render og fugleskader skal være frit drop i henhold til lokal regel. Det er i henhold til 
golfreglerne altid frit drop. 

Bunkers: 

 Hul 10, greenbunker ”front venstre” udbedres. Pågår 
 

 
Ad. 2 Godkendelse af forrige referat: 
Referat godkendt. 
 
Ad 3. Status på banen: 
 

 Arbejde med bunkers 
Hul 10. greenbunker midt, står forkert i henhold til teestedet, for at kompensere herfor 
hæves bunden i bunkeren således at den gøres lidt nemmere at komme ud af.  
Hul 10. greenbunker i højre side udbedres også i denne omgang, dog formentlig først til 
foråret. 

 

 Prikning af fairways 
Der er prikket til og med hul 7, øvrige fairways i henhold til vejret. 
 

 Beskæring af grene og træer 
Udover opfølgning fra sidste referat under Ad. 1. 
Hul 9. se på hvilke træer der eventuelt kunne fjernes i svinget, venstre side. Med henblik på 
at flere spillere får sit andet slag til green, Bo afmærker og der tages stilling herefter. 
Hul 9. Green skal have mere lys, det kan blive nødvendigt at fælde træer ved green, Bo 
afmærker træerne, så tages der stilling herefter. 
Hul 3. Green skal have mere lys, Bo afmærker træer, så tages der stilling herefter. 
 

 Eventuelt 
Klipning af roughen, hvis roughen skal klippes skal det ske strategisk, det vurderes hvor det 
strategisk kunne give mening, vi skal dog være opmærksom på at det vil give stærk vækst. 
 
Hul 3. Der sættes snor op fra søens højre side til semiroughen, med henblik på at beskytte 
fairway til højre for søen, det appelleres at spillerne går venstre om søen så vidt muligt.  

 
Ad 4 Status på maskinparken:  
Fairway klipper var planlagt til udskiftning, det er besluttet at fairways klipperen beholdes en 
sæson mere efter gennemgang af maskinen med fagpersonale. 
 
Der indstilles til bestyrelsen at der indkøbes en teested klipper og en greentromle. 
 
Der er indhentet 2 tilbud, dog er ved mødets afholdelse kun modtaget pris fra den en leverandør. 
 
 
 



 
Ad.5 Planlægning af foråret: 
 

 Arbejdsdag, vi ønsker i baneudvalget at der etableres en arbejdsdag, gerne slut marts eller 
starten af april, dog før åbningsmatch. 

 

 Vertikalskæring af greens, greens dybdevertikal skæres i starten af foråret. 
 

 Sprøjtning af fairways, der vil blive sprøjtet i foråret, der skal være gang i væksten for at det 
har den ønskede effekt. 
 

 Bekæmpelse af skadedyr, 3 fairways bør sprøjtes for gåsebiller, øvrige efter behov, Bo 
undersøger økonomi herom til næste møde.  
Kan vi nedbringe bestanden af krager ved jagt? 
Muldvarper, der er særdeles stor aktivitet, de bekæmpes så vidt det er muligt, der har 
været prøvet med gaspiller, overvejes om det skal forsøges igen. 
Det vurderes at det er en grævling som har en stor del af gravehullerne i fairway. 
 

 Opgradering af teesteder 
Hul 8, tee 60 bør rettes op, der er ikke meget mere end 1 m2 der er lige 
Hul 11 & 16. tee 60 bør udvides mod venstre 
Teesteder trænger generelt til at blive rettet op, der tages stilling i løbet af sæsonen med 
henblik på eventuel udbedring i 2018 og frem. 
 

 
Ad. 6 Henvendelse fra medlemmer: 

 Sammensætning af baneudvalget. På generalforsamlingen blev der fremlagt et forslag 
omkring sammensætningen af baneudvalget, generalforsamlingen sendte forslaget til 
baneudvalget. Baneudvalget har indgående drøftet forslaget, og dets aspekter, skal det 
være sit spille hcp. der skal være afgørende om du kan deltage i baneudvalget, skal eller 
bør der være en repræsentant fra klubber i klubben eller er det ud fra kompetencer eller 
noget helt andet, klubber i klubben er repræsenteret som sammensætningen i udvalget er 
i dag, hvilket betyder at stort set alle hensyn til de forskellige medlemstyper er tilgodeset. 
Baneudvalget har valgt at udvalget sammensættes som det fremgår af hjemmesiden. 
Peter svarer medlemmet på henvendelsen. 

 River i bunkers 
Henvendelsen går på om der kunne lægges flere river i bunkers, specielt de større bunkers. 
Forslaget er taget til efterretning, Bo sørger for at der lægges flere river ud. 
Super om alle så vil bruge dem . 

 
Ad. 7 Eventuelt:  
 

 Ellen Margrethe udtræder af udvalget. 

 Ivan sørger for at Peter får mails direkte ved henvendelse på baneudvalg@norddjursgolf.dk  
 
Næste møde: Ikke fastlagt, Peter Mosdal indkalder.  
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