
Møde i baneudvalget den 11-06-2018 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) 

 

Dagsorden for mødet; 11-06-2018 kl. 17.00 

HH: Regnskab Maj + ÅTD. Regnskabet gennemgået – Vi skal tage stilling til hver en kr. vi forbruge resten af år. Vi har 275 kr. til 

resten af år på banedriften udgang maj måned. Når vi har trukket HHN besparelser fra.  

HNH: Banen up date 14-05-2018 til 11-06-2018 – se vedhæftede fil fra HHN. – fra uge 28 er der 2 mand på ferie hen over sommeren. 

Alle: Vi skal have undersøgt muligheden for at få en i job praktik. 

Alle: Vedr. Pumpehuset så er lyn aflederen lavet, Stig har nogle frivillige som isolerer huset og skal vi have frostsikring i pumpehuset så 

vi ikke kommer under 5 grader – HHN finder du en pris på denne.  

  

Kommende projekter, når pengene tillader det. 

 Dame tee 17 – ingen vand. 

 

 Herre tee 8 meget udjævn, trænger til vand – tjek sprinkler. 

 

 

 Herre tee 5 meget dårligt – vi skal have repareret den og flyttet sprinkler ud af tee stedet – evt. skal vi gøre det gamle herre tee klar i en 

periode. 

 

 Gennemgang af vinter tee steder på alle huller, så vi kan hvilken vi skal have lavet up to date. 

 

 

 Der skal laves en bedre for green hvis indspil green foran klubhuset. 
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 Vedhæftet er et udvalg af de fliser som IBF som kan bruges i fairway, det kunne vi måske finde penge til. Lad mig høre hvilken fliser vi 

kunne bruge.  

 

 Tage / Henning vil i ikke undersøge hvad det koste at lave nye afstandspæle mod green i pæle som er noget tykkere end vores hasard 

pæle som lavet skåret skrot ligesom vores teesteds klodser.  

 

 Grus sti af stenmel fra Green 18 op til vejen, så folk ikke går op forbi hul 1 og forstyrre dem. HHN kan du lave et overslag over hvor 

meget stenmel vi skal bruge (tons) kunne måske få en god IBF pris på det. 

 

Næste møde:  

6 august kl. 17.00 – banevandring i buggy (Tage har du styr på buggy), vi gennemgår hul for hul og skriver ned hvad der kunne blive bedre hvis 

pengene rækker. Afbud fra Stig og Henning pga. ferie. 

 

God sommer til jer alle, er der noget der er nødvendigt at vi skal drøfte må vi gøre det på mail. 

 

Golf Hilsen Henning. 


