Baneudvalgs møde d 27/8-2015
Fremmødte Anders, Jens Ole, Morten,
Dagsorden :
1. Godkendelse af seneste referat. Ingen kommentar
2. Banens tilstand:
De bare jord pletter på greens skyldes at greens er blevet pinte for at få det etårige græs til at gå ud
så vi kan så mere hvene græs i vores greens.
Og så har vi vores fugle skader som jo hovedsagligt kommer fra de flyvende rotter vi kan pt. Intet gøre.
Tee stederne har mulighed for at blive bedre (par 3 hullerne )HVIS VI HUSKER AT FYLDE OP MED SAND NÅR MAN
HAR SLÅET EN TØRV ( HUSK DET NU. TAK )
Fairways vi fra d.d. blive klippet i 16 mm da vores Fairway klippere er slidt så meget at vi ikke kan justere dem
længere ned Pga. Slør i alle ophængene.
3. Plejeplan frem mod næste møde:
Der vil blive kørt med Cross Spears på tee stederne i den kommende periode.
Ellers følges den normale plejeplan.
4.Økonomi :
Kort gennemgang af banebuget.
Vi har foreløbigt brugt 1,56 mil som er 90,000 kr under det buget som er lagt for 2015
Vi håber at kunne holde helt til mål 👍
5. Maskiner :
Gennemgang af div. Maskin rep. Samt maskinernes generelle stand.
Gløde rør til green klipperen skal snarligt skiftes da den har problemer med at starte.
Fairway klipperne er som tidligere beskrevet også slidt godt ned.
Baneudvalget beder vores bestyrelse om at finde en løsning da standen på vores maskinpark er yderst kritisk.
6. Mandskab :
Jacob på skole frem til slut September
Daniel på skole i Oktober og November
Jonas på skole i hele vinter perioden
Ellers prøver vi at holde så meget igen hvad angår brug af mandskab's timer
Så der kan forkommen dage hvor der normalt ville være klippet og ordnet
Hvor dette så først bliver ordnet dagen efter. Håber på en bred forståelse for denne beslutning.
7. Frivillige
Var det muligt at vi hen over vinteren kunne finde 5-6 pers. Som ville organisere vores frivillige
Så vi ikke hiver i de samme personer til pleje af banen og dem som hjælper omkring klubhuset
Og alle de mange gode tiltag der er blevet sat i gang i år.
Der vil komme opslag op om dette i den nærmeste fremtid.
Og så vil vi gerne sige en STOR TAK til alle som har hjulpet os jeres arbejde giver vores greenkeeper et tiltrængt puste
rum når i træder ind på den grønne plæne og tager jer af det som koster meget tid for vores personale.
De bedste golfhilsner
K G K. Baneudvalg

