
Møde i baneudvalget den 01-10-2018 kl. 17.00 i Skanderborg Golf Klub. 

 
Deltagere: 

Jesper Richen Jørgensen (JRJ), Henning Hans Nissen (HHN), Henning Hjørnholm (HH), Tage Larsen (TL), 

Stig Ingemann Jensen (SJ). – Svend Erik Stær. (SES) 

 

Dagorden; 01-10-2018 kl. 17.00 

HH: Regnskab August + ÅTD. – Gennemgået og alle er enige om, vi skal spare lige til det sidste. 

HNH: Banen up date 20-08-2018 til 30-09-2018, gennemgået af HHN 

HNH/HH Bane budget 2019, gennemgang for besparelser. Afventer indtil bestyrelsen har haft budget møde, hvor Stig /HH gennemgå det. 

HHN/TK Formanden og Henning, beslutter hvilken måtter/model vi skal bruge på par 3 banen, TK kontakter HHN – ikke på plads endnu 

Alle: Skal vi klippe first cut, længer ned, så længe vi har disse store toter der. ?, Nej vi køre med de linjer som banen har. 

Alle: Pga. Økomimen ønsker bestyrelsen sommergreens frem til 31/12-18 med nedsat greenfee, hvor der spilles med lay up – hvad vil 

konsekvensen være ? Baneudvalget er enige om at vi forsøger det, dog er det meget vejr bestemt – kræver lidt frivillige i 

weekend. HHN bestemmer hvornår lukkes ned til vinter for ikke at skade til sæsonstart. 

Alle: Ros til Tage vedr. ny kurveholder til drivning ranch. OK 

Alle: Nye klokker hul 3. Galger sættes op nu – Klokkerne afventer lige at Basse svejser det sidste. 

 

Næste møde: 24-10-2018 kl. 17.00, gennemgang budget 2019 – evt. finde besparelser. 

Evt. 

HHN, snakker med Jonna omkring Hul 10, hvad må vi gøre for at damerne kan få et bedre overblik fra teestedet. 

HHN, i vinter perioden fælles 2 træer på hul 9 i. 

 



Møde i baneudvalget den 01-10-2018 kl. 17.00 i Skanderborg Golf Klub. 

 
 

 

 Nye regler 2019 – Hvilken vej vil vi gå i forhold til dette, forslag fra baneudvalget, vi afventer tilbagemelding fra HCP udvalget. 

 

1. Vi skifter til enten røde eller gule pæle 

2. Vi ændre fra Hvid – Gul – Blå – Rød til længde afstand i stedet for. 

3. Out of bounds ved hul 16 venstre side trækkes ud ved DR samt ud af skoven. HHN / Tage flytter dem ud. 

4. Out of bounds pæle ved hul 18 venstre side fjernes og bækken afgrænser Out of bounds  Nej det dur ikke. 

5. Nye baneguides fra ING sigma som vi hele tiden kan opdater på hjemmesiden og printes derfra. 

6. Dresscode, hvordan kommer vi videre.  


