
Møde i baneudvalget den 08-02-2018 kl. 17.00 i Skanderborg Golf Klub. 

 
Deltagere: 

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

 Søren Damsgaard (SD),Stig Ingemann Jensen (SJ). – Svend Erik Stær. (SES) 

 

Dagsorden for mødet; 08-02-2018 kl. 17.00 

HH: Regnskab 2017 – Januar 2018 – hvis jeg har modtaget noget. Regnskaber for 2017 og januar 2018 er ikke klar endnu. 

HNH: Banen up date 01-01-2018 til 08-02-2018 – HHN gennemgik hvad der var lavet til dagsdato – se vedhæftede fil. 

 HH undersøger mulighederne for om vi kan få nogle rør som er tykkere i godstykkelsen,  

Alle:   Indkaldelse til Banens dag 17-03-2018 med de opgaver vi måtte have, brev forfattes sådan at Stig kan sende det rundt på mail til 

alle medlemmerne. senest tilmelding søndag 11-03-2018, vi udsender brev sammen med husudvalget med de opgaver som de 

måtte have.  (mit forslag til bespisning til denne dag er flæskesteg mit alles lavet i Jettes nye ovn.) 

 Vi gennemgik de enkelte opgaver, Stig oplyste at Margit og ham stod for flæskestegen mit alles denne dag, HH laver 

indbydelse færdig og få den godkendt at Walde/Stig hvorefter at den sendes ud til klubbens medlemmer, 

TL: Diverse info/opgaver. Tage er så godt som færdig med Teesteds klodser, de bliver byttet rundt når frosten er væk. 

Alle: Evt. Vi køber et nyt DR skilt til den stander vi har i forvejen og den flyttes ned hvor måtten var i trekanten. 

HHN undersøger med Hylke Maskinstation om muligheden for at plane jorden efter at der er lavet jordvarme (A) plan B er at der 

kommer sommerblomster i indtil det er klar til græs. 

? Undersøger hvad det koster at få sat et spejl op på hul 7 i stedet for stigen for ikke er så god længer. 

 

Næste møde: 

12-03-2018 kl. 17.00 – Opfølgning på opgaver til banens dag samt antal tilmeldte til 17-03-2018, Svend Erik Walde er inviteret til møde 

hvor vi fordeler opgaverne efter hvor mange der kommer. 



Møde i baneudvalget den 08-02-2018 kl. 17.00 i Skanderborg Golf Klub. 

 
 

 

Golf Hilsen Henning. 


