
Emne: Baneudvalgs møde 30/4-2015 

 

  Til stede : Anders Mortensen  Bent fredsgaard. Morten Holmelin 

 

Ja så er vi kommet igennem den lange vinter og banen ser jo noget bedere ud i år end i 2014, dog 

kæmper vi lidt med hul 3-5-7 greens, der er en smule ramt af sneskimmel. 

Vi regner dog med at have dem oppe at køre igen midt til slut maj. 

Og som flere jo nok har bemærket har Anders og den øvrige del af Greenkeeperne haft travlt med at 

dybde skære fairways og derefter tilså alle 18 huller. 

 

Medlems mødet d. 22/3-2015 havde vi en god dialog med de fremmødte,og vi håber i fik svar på 

jeres spørgsmål og fik lidt indsigt i div. beslutninger vi har måtte træffe ud fra vores budget for 

2015. Fra baneudvalget takker vi for fremmødet. 

 

Der vil snarligt blive priklet greens så vi får lidt blødere greens at spille ind til 

Derfor husk nu at bruge jeres pitchfork, så vi ikke får alle de døde pletter på greens. 

 

Dame tee på hul 16 vil blive omlagt da der er kommet en stor jord forskydning i teestedet, 

Der vil i rep.tiden blive slået ud fra grøn tee i stedet for. 

 

De øvrige teesteder vil lige som sidste år blive passet af Jonas, men man må meget gerne lige fylde 

hullet efter sig med det sand, der er i de grønne boxe på teestedet. 

 

Økonomien se ind til videre god ud da vi ikke har haft de helt store havarier (men vi krydser stadig 

fingrene ) og håber vi kan holde året ud med hele maskinparken. 

 

Der vi også i år blive klippet greens alle dage i ugen 

Og bunkerne vil blive revet tirsdag og torsdag, så det er vigtigt at vi river efter vi har været på besøg 

i dem. 

 

Baneudvalget vil gerne sige tak til Jack Brændemose for tiden i udvalget, og samtidig sige 

velkommen til Jimmi Christensen ( pinden ) 

 

Udvalgsmøderne vil blive afholdt sidste torsdag i måneden. 

 

På udvalgets vegne ønskes i nogle fornøjelige runder ude på vores alle sammens legeplads. 


