
Dagsorden baneudvalget den 16-11-2020 kl. 17.00 i Skanderborg Golf Klub. 

 
Deltagere: 

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

Stig Jensen (SJ) – Svend Erik Stær. (SES), Ole Nygaard (ON) 

 

Dagorden; 16-11-2020 kl. 17.00 

HNH/ALLE Banen up date. 

HNH: Gennemgang af drift budget / projekt budget for 2021, sammenlignet med budget 2020 / realiseret 2020 ÅTD, vi afventer 

bestyrelsen godkendelse eller om vi skal skære i det. 

Evt: All: 

Putterbanen og Indspilsbanen lukkes i uge 47. 

Herre tee gul lukkes ned for vinteren og der spilles fra vintermåtter / indtil videre holdes Dame tee åben / der spilles stadig til sommergreens. 

HHN: undersørger hvad de andre baner har af huloversigt over hver enkelt hul samt hvad de bruger i fairway som afstands mærkning 

Alle:  Vi kigger lige igen på ”Next Tee” skilte på banen, evt. 2 til 3 / 6 til 7 / 11 til 12 / 15 til 16 

Tage: Er kommet med et fint udkast til nye teested klodser med nummer i stedet for farver numrene skal måske være lidt mindre,  

bestyrelsen beslutter på næste møde om vi skifter til foråret sammen med nye bane guide, scorer kort. 

Tage: vil gerne have taget til referat at vi skal kigge efter huloverstig til banen, HHN høre lige hvad de andre greenkeepere har på deres banen 

HHJ: Snakker med Preben Skøtt om han vil kigge på det gamle springvand, så vi kan få det op igen efter oprensning af søen ved putterbanen. 

Alle: Stig har undersøgt om der skulle stå noget i lokal reglerne omkring klokke på hul 8 / Det står der ingen steder så vi køre videre som før. 

 

HHJ: Møde med hul observatører aflyses pga. Covid – HHN har lavet et fint brev vi sender ud efter næste møde. 

 



Dagsorden baneudvalget den 16-11-2020 kl. 17.00 i Skanderborg Golf Klub. 

 

 

 

 

Kommende opgaver i vinter ½ året. 

• Hul 18: fælde træer bag ved teested så vi får åbning ud til søen. 

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

• Hul 15 gamle træ fælles, Svend Erik/HHN kigger efter erstatnings træ. 

• Bane toilet skal vi lige have tjekket op på – GK lægger 4 til 6 fliser foran indgangen – skal der males må vi lige spørge nogen af 

de frivillige. 

• Hul 16 – i venstre side mod DR, får vi lige ryddet græset og de små træer fjernes. (Projekt Ole Nygaard) 

• Oprensning af puttingbane søen / den kommer med når hul 1 og hul 10 (sø 2) renses op til foråret 2021 (på budget)  

 

 

Næste møde:  13-01-2020 kl. 17.00 

 


