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Deltagere: 

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

Stig Jensen (SJ) – Svend Erik Stær. (SES) afbud, Ole Nygaard (ON), Ole kom aldrig på zoom til mødet så det blev holdt uden ham. 

 

Dagorden; 24-02-2021 kl. 18.30 

HNH/ALLE Banen up date – se vedhæftede fra HHN i tidligere mail. 

ON: Gennemgang af ny gødnings protjek sammen med HHN, se vedhæftede i tidligere mail, det er virkelig et flot stykke arbejde Ole 

har gjort med at få købt gødning ind til en noget anden pris end det vi gør igennem Golf firmaerne.  

Tak til Ole for den Big bag gødning som han har givet til klubben til brug på drivning ranch så vi får den til at blive rigtig god 

henover sommeren. 

SJ: Gennemgang af regnskab januar 202, budget holdes fint – passer ikke helt med perioden i forhold til budget. 

SJ/TL: Seneste nyt omkring projekt nye skilte/ teesteds klodser, Tage og Stig er i fuld gang sammen med flere frivillige alt er klar til 

åbningsmatchen. 

SJ: Evt. nyt omkring buggys, skulle komme omkring 15 marts – indtil videre er det kun en bil der kommer reklame på. 

HHJ: Fairway afstands markering / skulle være kommet hjem, klar til åbnings match. 

HHJ: Har lavet en aftale med IBF om at komme med restbeton til at lægge i de første 2 – 3 meter i indkørslen fra asfaltvejen og op mod 

klubhuset – (der skal spærres af i 2 dage efter indtil det er hærdet på denne årstid. Vi satser på at vi får det gennemført mandag 

08-03-2021 kl. 10.00 

Alle: Banens / Klubhusets dag / Vi har afsat datoen den 20 marts til arbejdsdag - skulle vi ikke lave små opgaver til grupper af 5 

personer gælder både for banen og omkring klubhuset – jeg tror ikke vi får lov at lukke op før efter påske og derfor vil det måske 

være en ide at vi allerede fra midt i marts kunne gå i gang med små opgaver, når vi nok ikke får banens/klubhusets dag. 

 Vi forventer ikke at vi får lov at holde banes/klubhusets dag, men vi vil skrive ud til klubbens medlemmer om at lave 

opgaver i små teams efter 20 marts – aftales på næste møde. 
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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) 

 

 

 Afbrænding af træ/er som er endt på vores affaldsplads bag DR/16 i december – feb. Måned, det vi har kunnet nå er 

gennemført med frivillige og Robert var brandvagt i weekend og baneservice. 

 

 Nettet bliver repareret på DR i uge 9 

 

  

 Preben Skøtt har hjulpet med at trække strøm ud fra huset på hul 10 til el hegnet ved kreaturerne da det på batteri ikke virkede 

efter hensigten, så nu skulle de gerne blive i indhegning. 

 

 Der er blevet tyndet godt ud på hul 16 i venstre side hele vejen ned af Robert, Ole, Peter og derefter er der blevet en masse 

dejlig flis som kan bruges andre steder på golfbanen og Claus greenkeeper er i sin fritid gået i gang med at lave et stort insekt 

hotel – det er blevet rigtig godt på hul 16 dejligt med en masse luft under træerne, 

 

 

 En stor tak til alle de frivillige som hjælper med få gjort banen klar til sæson start. 

 

 Vores nye tavle i klubhuset er også begyndt at virke selvom der ikke som mange i klubben, men flere tag de opgaver der er sat 

op. 
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Evt. – gentagelse fra sidst 

Facebook, det er god ide at greenkeeperne lægger de forskellige opgaver op på Facebook så alle kan følge med i hvad der 

sker på banen og omkring den 

 

HHJ/HHN skriver til alle hul obsvatører inden sæson start, med en reminder til hvad vi gerne vil have de skal lave samt at de 

også gerne lige må løfte hassard pladerne når de kommer forbi, HHN og HH skal have det sendt ud efter næste møde i marts. 

 

Alle: Vedr. DR, så skal vi have hentet de nye stolper hjem og evt. støbe/monterer dem bag ved de eksisterende så vi på en 

senere tidspunkt kan flytte/købe nye net til dem. 

 

 

Næste møde: 

 

Zoom møde 17-03-21 – kl. 17.15 


