
Møde baneudvalget den 29-06-2022 kl. 17.15 i klubben 

 
Deltagere: 

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

Stig Jensen (SJ) – Svend Erik Stær.– (afbud) Tage Andersen (TA) – Gertrud Burne (GB) – Michael Grøne Andersson (MGA) 

 

Dagorden; 29-06-2022 kl. 17.15 

HNH/ALLE Banen up date – se vedhæftede i referat. 

SJ: Regnskab til og med maj. (kommer med et ½ års regnskab i august) 

HHN: Planen for at lave flere teestederne (slut august laver vi 3 og 11, hvis økonomien tillader det) 

HHN: Hvordan går planen lyn skuret, tilladelserne er i hus og bunden er gravet ud – så det går fremad 

HHN: Info omkring blomsterengen og bedene, den kommer men der er meget ukrudt som skal tages – de frivillige er i gang – tak for det. 

HHN: Etablering af plads til smuksakkerne ved driving ranch, er allerede lavet fixet til de kære smuksnakker. 

HHJ: Sti fra hul 18 og op til klubhuset (græsarmering) – HH er kommet med priser på græsarmering og HHJ udregner hvad det vil koste 

at lave stien fra hul 18 og op til vejen (økonomien afgør om det bliver et efterår / vinter projekt. 

Evt. Alle. 

MGA: opmåling af hul 1 /15 – er fortaget passer som det skal -   

GB: Mener at der godt kunne ryddes lidt mere op omkring GK gården, HHN var ikke af samme opfattelse men kigger på det. 

GB: Hvad sker der omkring ruinen, HHN afventer at få snakket med John P Woodways som lige nu er i sin travle periode, men når det er på 

plads, så hjælper de friville gerne. 

Alle: Ekstra overgang i venstre side ved bækken på hul 16, dette er allerede sket og ser fint ud. 

TL: Måske skal vi have et skilt op fra 2 til 3 ”Next tee 3” 

HH: Større vintermåtte til herre og dame tee på – hul 4 og 6 de er alt for små også skal de være i vater. (efteråret 2022) 
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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. 

 

Status på opgaver fra sidst som skulle løses. 

 

SJ: Stolper og net pris på DR. – Afventer at økonomien tillader det. 

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

 

 

Næste møde:  22/8 – 2022 – afbud Svend Erik Stær. – vi laver bane gennemgang, hvor vi kigger på evt. nye opgaver til GK – FV.

  


