
Møde baneudvalget den 02-09-2021 kl. 1715 i klubben 

 
Deltagere: 

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

Stig Jensen (SJ) – Svend Erik Stær. (SES) – Tage Andersen (TA) 

 

Dagorden; 01-09-2021 kl. 17.15 

HNH/ALLE Banen up date 

SJ: Foreløbigt gennemgang af regnskab ÅTD. 

Alle: Gennemgang og svar til turnerings udvalget v/Dorthe Hansen (Brev som vi har modtaget tidligere som vi ikke har svaret på. 

 HHN har sendt en mail til Dorte/turnerings udvalget 

Fra sidst Prioriteret af hvilken huller vi skal tage først (teestedet) 

 Teested 6 – Teested 4 – Teested 11 alle med opstart i oktober – november, hvis tiden og vejret tillader det. 

Fra sidst Plan for oplagringsplads bag DR/Hul 16, hvordan skal den indrettes så vi får mest muligt ud af den. 

 

 

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. 

 

 

 

 



Møde baneudvalget den 02-09-2021 kl. 1715 i klubben 

 
 

 

Status på opgaver fra sidst som skulle løses. 

 

SJ: Stolper og net pris på DR. 

Alle: Pay/play ved hul 6, evt. Lave en plads til vores nye Smuksakker. 

HHN: Skal lave en løbende plan for alle frivillige som er tilknyttet grenkeepergården som er synlig for alle. / ønske fra de 

frivillige. (tov holder de frivillige Ole Nygaard. 

HHN/TL: Skraldespande sortering af dåser og flasker, hvordan kan vi gøre det sådan at de ikke kommer i skraldeposen, se billede 

på mødet., Vi besluttede at gå i gang med at lave en prøve model – opdelt med rio net i midten og hul i fronten samt stille et sort 

spand indvendigt i skralspanden så den er til at tømme. (Tage/HHN er tovholder), HHJ har fundet rio net og afdækning af hold på 

Saniståls hjemmeside. – vi håber at vi kan finde frivillige til opgaven. 

HHN/FV: Jord jævnes ud ved jordvarmen, så der kan laves plads til aktiviteter både for Erik Cammilas diner/ Krudtuglerne. 

 

 

Næste møde:  

11/10 - 2021  


