
Referat baneudvalget den 15-06-2020 kl. 17.15 i Skanderborg Golf Klub. 

 
Deltagere: 

Henning Hans Nissen (HHN), Henning Hjørnholm (HH), Tage Larsen (TL), 

Hans Hussmann (HHU) Afbud – Svend Erik Stær. (SES), Ole Nygaard (ON) 

 

Dagorden; 15-06-2020 kl. 17.15 

HH: Regnskab – Hans vil du sørge for at vi har et regnskab vi kan se til og med maj 2020, se okay ud – dog mangler regning på 

oprensning af søen på hul 1. 

  

HNH: Banen up date, vedhæftet fra HHN. 

 Bunkerprojekt på driving range = klar midt i juli måned 

 Bro ved hul 4 er stoppet for buggy kørsel. 

 Banetoilettet, hvad gør vi ? skal rengøres hverdag i henhold til Covid 19. 

 

Opfølgning fra sidste møde. 

DR Hans:   Hans skal komme med et nyt oplæg på udslags sted i højre side. 

Hul 7: Nyt Tårn / Ole har fået opgaven med at finde ud af hvad det koster evt. med hjælp fra tømmerne på Vestermølle. 

Hul 18: fælde træer bag ved teested så vi får åbning ud til søen, kommer først som et vinteropgave. 

2021 laver vi en gødningstest, ON og HHN koordinerer dette. – I forbindelse med dette skal Ole undersøge priserne på gødning i 

forhold til hvad vi betaler i dag. 

Hvad gør vi med vores affald, skal vi stadig blive ved med at fylde op bag ved DR/Hul 16 – Der skal nok en bestyrelses beslutning til. 

Ole:  vil undersøge ved en vognmand han kender om han kan bruge noget af vores jordaffald til opfyld, så kan det måske give lidt luft 

dernede. 
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HHN:   kigger på træerne ved Herre tee 10 dårlig udsyn 

Hans/Tove:  Spurgte på blomster op mod broen ved puttingbane / dette blev nedstem på mødet. 

Hans:  Hans spurgte på oprensning af puttingbane søen / den kommer med når hul 1 renses op til foråret 2021 (på budget)  

Frivillige:   Vi kunne godt bruge nogle frivillige til at samle de bolde op som har sat sig i jorden på DR. 

GK/Frivillige: DR Hegn kunne godt trænge til at vi lige fik den gennemgået. 

Frivillige Vinter projekt: afbrænding af træ/er som er endt på vores affaldsplads bag DR/16 i december – feb. Måned. 

 

 

Næste møde:  17-08-2020 kl. 17.15 – vi mødes på Greenkeepere gården, hvor vi griller en pølse til mødet. 

 
. 


