
Referart baneudvalget den 17-08-2020 kl. 17.15 i Skanderborg Golf Klub. 

 
Deltagere: 

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

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

 

Dagorden; 17-08-2020 kl. 17.15 

HH: Regnskab – Hans vil du sørge for vi har et regnskab ÅTD / et lille overforbrug men ser meget fornuftigt ud. 

HNH: Banen up date. – vedhæftet i mail. 

HHU/HHN Udsyn fra Dametee hul 10 ?, Det er blevet kanon godt – flot arbejde af Bjarne og Tage. 

HHU/HHN Pro Am 04-09-20, der er styr på alle opgaver i forbindelse med Pro Am. Der bliver 18 til 20 hold på dagen 

HHU/HH Buggy – leasing model frem for køb, gennemgås næste gang da Hans først havde møde dagen efter med dem. 

  

 

Opfølgning fra sidste møde. 

Hul 7: Nyt Tårn / Mangler bare at blive sat op, Hans løste opgaven med JB. 

2021 laver vi en gødningstest, ON og HHN koordinerer dette, Ole og Henning starter projekt DR op hvor vi vil prøve at give det gødning – i 

første omgang lukker DR ned for at få fjernet større sten og gamle bolde – sker midt i september. 

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: vi har nok 70 til 100 læs der skal køres bort, HHN vil undersøge om vi via en mobilt anlæg kan sorteret mulden fra og bruge det på banen. 

GK/Frivillige:  DR Hegn kunne godt trænge til at vi lige fik den gennemgået, Basse er ved at undersøge om vi kan få nogle 

gamle master til at grave ned, da de andre stolper er for svage til at holde nettet. 
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Næste møde: 

 

Kommende opgaver i vinter ½ året. 

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

 Oprensning af puttingbane søen / den kommer med når hul 1 renses op til foråret 2021 (på budget)  

 Afbrænding af træ/er som er endt på vores affaldsplads bag DR/16 i december – feb. Måned. 

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

 Flere stærkasser sættes op i december, januar. 

 

 Kan vi evt. finde en eller flere sponsorer som vil hjælpe med at sætte 2 Lyn huse op i området. 

 

 Fra næste sæson bør vi overveje at skifte fra Gul/Rød/Blå tee til tal i stedet for, Tage vil du ikke lave en prøve model som 

stadigvæk holder vores røde tråd i brug af træet fra WoodWays og evt. lave en prøve af en out of bound pæl også. 

 

 

 


