
REFERAT BANEUDVALGSMØDE DEN 10. OKTOBER 2022 

 

Deltager: Peder Bro Iversen (PBI), Helle Bugge (HB), Karl Ole Nørgaard (KON), og, Aage Daugaard (AD) og 

Claus H. Christensen (CHC) 

Afbud:  Leif Simonsen (LS), Mogens Steffens (MS) 

 

Sket siden sidst:  De tre bunker på hul 1 er taget i spil og det har vist sig at være en god 
beslutning med de ændringer der er foretaget, samt placeringen af de tre 
bunker.  

 Venstre halvdel af 15. green er blevet etableret igen, da græsset ikke 
ville gro ordentligt og forventes at tages i brug i sommeren 2023. Grøften 
til højre for broen på hul 11 vil blive oprenset i nærmeste fremtid, således 
vandet bedre kan løbe ud i den store å. 

 
Vinterbanen: Vi vil i år forsøge at holde sommergreens åbent det meste af vinteren. Vi 

vil spille fra nye vinter teesteder til sommergreens, dog i tilfælde af 
megen nedbør, sne og frost, skal der spilles til vintergreens. Vi har 
forsøgt at lave banen så lang som muligt med de nye teesteder. 

 
Investeringer: Vores fairwayklipper køre på sidste vers og vil blive udskiftet inden 

sæsonstart 2023. 
 
NYE TILTAG: 
Hul 1: Hul 1 laves færdig i forhold til planen fra arkitekten, det vil sige etablering 

af fairwaybunker i venstre side før stien til hul 2 (ca. 50-80 mtr før green). 
Dette gøres for at forhindre bolde i at løbe ud i de nye træer, samt tegne 
hullets dogleg bedre. Derudover rykkes den forreste greenbunker 6-7 mtr 
til højre for at give en større åbning til green. Dette vil give os en bedre 
udnyttelse i brugen af venstre halvdel af green. 

 
Hul 10: Det er besluttet at fjerne to træer på hul 10, det bliver træ nr. 1 og 3, set 

fra teestedet. 
 Broen på hul 10 er i så dårlig stand, at vi bliver nødt til at etablere en ny 

træbro eller rørlagt overkørsel som på hul 11. 
 
Hul 4 / 7: Der vil blive plantet 3-5 nye træer mellem hul 4 og 7 for at forbedre 

sikkerheden, samt sikring mod udgået / væltede træer i fremtiden.  
 Hvis budgettet tillader det, ønskes hul 4 forkortes med 15 mtr., ved at 

forlænge begge teesteder. 
 
Hul 13 / 15: Mellem teesteder på hul 13 og 15 fjernes de store popler, for at give 

mere dagslys til teestederne, samt stor géne med blade om efteråret. 
 
 
Visionsplan: Gennemgang og opdatering af vores visionsplan 2030.  
 
 
 
   
  Baneudvalget 


