
Baneudvalgsmøde 27.2.19 

Banen lige nu: 

Greens er netop sprøjtet med switch og kobber. Svamp er stoppet og der er vækst i pletter. 

Specielt 7, 9 og putting er medtaget. Ikke værre end tidligere, men kræver blot noget varme og 

nursing. Vore greens er ikke klar til åbning. Vi satser stadig på en åbning omkring 1. april med 

mindre vi få så meget jordvarme, at de retter sig hurtige. Vi skal gerne ud med første gødning før 

de åbnes. 

Vi har prikket green 3, 7 og 9 d.d. – de værst medtagne 

Hazzard/strafpæle – Henning og Tage har skiftet alle tegnestifter og pæle til røde pæle. De gamle 

gule er ved at blive malet og jeg har bestilt 50 nye hos John. 

Boldvaskere: Er alle inde og blive shinet op. Får nye skruer og pletmales. Der er bestilt 3 helt nye 

da nogle er helt slidte. Normal pris 3.500 stk. fik dem til 2.000. 

Tee-Klodser – Der er bestilt 30 nye hos John. Så må vi have nogle malet og gjort klar. Der blive sat 

2 x 18 cm søm i bunden. 

Fairwaysten – Dem har Torben Larsen og hans team lagt – super. 

Rough-pæle – Har fået 15 stk. fra John. Er ved at blive malet_gul. Henning og Tage placerer disse. 

Måtter/pay and play – Vi har lagt fliser på 4 stk. og regner med resten i morgen. Måtter lægges i 

morgen. Nye klodser. 

Driving-Range – Har bestilt 4 nye flag-sæt til disse – Big fat range 

Rabatklipper – søkanter – Vi er ude og klippe hvad vi kan nå. Søer 10 m.m. Kører over den 

nærmeste tid. 

Frivillige – Har Anders som kommer en gang ugentlig, Robert vil gerne give hånd med, Preben vil 

gerne give en hånd med. Torben Larsen og co. Vil gerne komme til specifikke opgaver. Håber jeg 

kan få et reelt samarbejde i gang med dem. Til f.eks. skrald, boldvaskere, ukrudt bunkers mm. 

Indkalder måske til et møde for dem og andre interesserede. 

Personale: Kim er ansat i flexjob 15 timer ugentlig. Vi betaler 7,5 timer. Kim var hos os i 2017 til 

udredning. Hans arbejdstid 3 x 5 timer. Er en god og glad kollega. 

Bjarne bevilget 5 måneder, men da jeg har sparet Karsten i 3 mdr. er det 6 mdr. starter 1.4.19. 

I første omgang ser vi om vi kan nøjes med Kims timer. Det vil give en besparelse på 62.000 i året. 

Tænker måske, at her ligger en udbetaling på en dybdelufter og 1 måned mere til Bjarne. 

Simon har været meget væk siden uge 42 – har han været her i uge 8 og 9. Skal lige 2 uger på skole 

ellers er han tilbage. 



Maskiner – Ny green og Teeklipper 12. marts – bliver godt. Solgt 5610, traktor, strigle,Ventrac har 

været lejet ud til Århus golf. 5.000 + moms for 2 uger 

Laver aktivitetsplan med Stig næste uge. Bagefter kan vi får lavet ferie og vagtplan. Samme møde 

gennemgår vi flag og skilte. 

 

 

 


