REFERAT FRA BANEUDVALGSMØDE DEN 28. APRIL 2021
Deltager: Peder Bro Iversen (PBI), Leif Simonsen (LS), Helle Bugge (HB), Karl Ole Nørgaard (KON), og Mogens
Steffens (MS)
Afbud: Jens Peder Jespersen (JPJ), Claus H. Christensen (CHC)

Vinteren:

Leif gennemgik alle de ting vi har fået lavet i løbet af vinteren (nov. –
mar.)

Oprydningsdag: Covid-19 satte nogle begrænsninger med at afholde denne dag, derfor
udvidede vi det til hele ugen, hvilket var en succes. Mange frivillige tilbød
deres hjælp med at gøre banen klar til sæsonstart – tak for hjælpen.
Hul 2 og 7:

Væksten på teestedet (58-tee) på hul 2 og 7 har ikke de bedste
betingelser, derfor ser vi os nødsaget til at lukke det midlertidigt og rykke
det ca. 10 mtr. fremad på de to huller. Hvor lang tid, kommer an på
væksten i de kommende uger.

Hul 9:

Dige ved stien til 9. green (højre side) er fjernet for at åbne hullet og
fremme spillet. Samtidig give det spilleren bedre drop muligheder og evt.
et slag mod green.

Hul 13:

I området bag 13. green (skråningen) har vi plantet tre lærketræer og
ønsker at klippe området ned til høj rough (8 – 10 cm). Nuværende
beplantning kan give en uheldig og stor straf til spilleren. Samtidig også
et ønske om af fremme spillet, så man evt. ikke skal tilbage og slå en ny
bold.

Hul 15:

Efter at have etableret et nyt teested og bakken i venstre side, er der kun
færdiggørelsen af greenen tilbage. Vi søger hjælp hos DGU´s
banearkitekt til at forme den sidste halvdel og forventer at arbejdet går i
gang i efteråret 2021.

Hul 9 / 18:

Et ønske om at lægge de to søer mellem hul 9 og 18 sammen (søen
mellem 9. og 18. green, samt springvandssøen). Derudover udvidelse
mod 18. fairway, så søen kan ses fra 18. teested. Der blev givet grønt lys
til at undersøge, om projektet er muligt og samt få lavet en budget pris.
Projektet skal give et flot view fra terrassen, samt fornemmelsen af at
spille ind til en ø-green på hul 9. Der skal etableres en bro mod klubhuset
til færdsel til og fra 9. green.

Baneudvalget

