
 
19. marts 2017 

Referat af baneudvalgsmøde 6. marts 2017  

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

Dagsorden: 
1) Opfølgning og godkendelse af sidste referat. 
2) Fra Bestyrelsen. 

• boldautomat / boldvasker til Driving range 

• borde og bænke på banen 
3) Status på banen. 

• arbejde med bunkers og teesteder 

• beskæring / fældning af træer 

• arbejder i foråret (vertikalskæring/sprøjtning) 

• eventuelt omkring banen 
4) Status på maskinparken 

• levering af nye maskiner 
5) Planlægning af arbejdsdag 
6) Henvendelse fra medlemmer. 

• forslag om lukning af hul 9 i vinterperioden 
7) Eventuelt 
 
 
Ad. 1 Opfølgning og godkendelse af sidste referat: 
Referat gennemgået med henblik på opfølgning af aftalte arbejder, slettede punkter fra forrige 
referat er at betragte som udført. 
Referat godkendt. 
 
Ad. 2 Fra bestyrelsen: 

• Boldautomat / boldvasker. 
Vi skal se på mulighederne omkring levering og installering af boldautomat, inkl. 
økonomisk budget til bestyrelsen.  
Olí undersøger leverandører og priser for boldvasker samt muligheder for forskellige 
betalingssystemer til boldautomat og sender til det øvrige baneudvalg pr. mail.  
 

• Baneudvalget har vurderet standen på de nuværende bænke samt borde/bænke rundt på 
banen. Af hensyn til det øgede pres på banen, specielt efter XL golf samt det faktum at 
nogle bænke er ved at være i særdeles dårlig forfatning, indstilles til bestyrelsen at der 
indkøbes 10 bænke samt 4 borde/bænke sæt. 



 
Ad 3. Status på banen: 

• Teesteder og bunkers  
60 tee steder fræses og retableres, det vil blive igangsat på hul 8 og 16. 
Tee steder dresses op, specielt på par 3 hullerne. 
Fairway bunkers som er ned lagt på hul 13 og hul 18 tilsås med græs 
Green bunkers: 
Hul 4 (venstre) der findes en løsning således at stående vand i det renoverede område ikke 
bliver et problem.   
Hul 10 front green venstre, hæves yderligere, højre hæves samt udvides bagud og kanterne 
renoveres. 

• Beskæring/fældning af træer 
Hul 2 på teestedet i venstre side, træerne skal beskæres i fuld højde. fra tidligere referat 
Hul 2, lille træ mellem green og bunker fjernes. 
Hul 3, venstre side ved green renoveres således at området gøres ”spilbart”, grantræer 
venstre side af green samt bag ved green fjernes af hensyn til greenen, der ønskes mere sol 
til green. 
Hul 9, træer markeret i dog leg venstre fjernes, egetræ venstre side af green afventer, det 
er en problematisk placering træet har af hensyn til sol til green, birketræer omkring green 
fjernes. 

• Arbejder i foråret (vertikalskæring/sprøjtning) 
Bo finder passende tidspunkt at sprøjte bane på. 
Greens dobbelt vertikal skæres, der ønskes green hastighed på omkring 7 stepmeter. 

 
Ad 4 Status på maskinparken:  

• Tromle samt tee sted klipper forventes leveret ultimo marts. 
Slæbenet er ved at være meget slidt, Bo finder pris på udskiftning. 

 
Ad.5 Planlægning af arbejdsdag: 

• Bo og Olí laver liste over opgaver og stiller holdene. 
 
Ad. 6 Henvendelse fra medlemmer: 

• Der er stillet forslag om lukning af hul 9 i vinter perioden. 
Forslaget tages op i efteråret, Peter svarer medlemmet direkte. 

 

Ad. 7 Eventuelt:   

• Ingen bemærkninger 
 
Næste møde: Ikke fastlagt, Peter Mosdal indkalder.  
 


