
Deltagere: 

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

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

 

Dagsorden; 03-10-2022 kl. 17.00 

HNH/ALLE: Banen up date - gennemgået 

SJ/HHN: Budget opfølgning – Stig og HHN siger at vi holder hvad vi har lovet bestyrelsen. 

Alle: Referatet fra bane gennemgang – opfølgning, kommer som en vedhæftet fil i referatmappen. 

GB: 1) Hul 15 

Vi talte om området t.h for green ned mod broen som er dårlig. 

Jeg har et forslag (eller 2): 

A: 

Området spærres af snarest og der etableres en ny bro længere nede mod blomsterengen hvor vandløbet er smalt. Det kunne 

være en metalbro som den der ligger ved greenkeepergården -eller den kunne laves af sveller. 

Så kunne der startes med at behandle/så frø etc allerede her i efteråret . 

B: 

Samme område incl bro spærres af og trafikken (i vinterperioden) ledes venstre og ovenover green op til vejen. 

 Det blev aftalt at både forslag A og B laves i vinterperioden og GK beslutter hvornår det skal være fra, den nye bro er lavet og 

prøvet af med buggy i dag af Bjarne og Klaus. 

 

GB: Hul 17 

Området t.v .for green spærres af og trafikken ledes højre om green hen mod vinterteestedet. 

 Dette forslag udfører vi også, når vi begynder at spille til vintergreens. 



GB: Bunkere. 

Det vil være godt hvis al den forkerte hvide sand snart bliver blandet godt op med det rigtige sand. 

Det hvide sand er alt for fint og meget dårlig at slå i. 

Den nye ‘ting’ med at rive sandet helt op til kanten af bunkerne er problematisk. Både fordi det kan være umuligt at slå bolden 

op, f.eks ved venstre greenbunker på hul 10. 

Mange spillere har oplevet at bolden simpelthen forsvinder ind i sand/kant og at man må bruge riven for at finde den igen. 

Nogle steder giver det også anledning til at putte op af bunkeren. 

Metoden med at lade mere græs vokse rundt om greenkanten og lidt ned er rigtig godt synes jeg. Både pænt og jeg tænker at det 

måske også beskytter lidt. 

Mht at opdrage spillere til IKKE at gå ned i bunkeren fra den høje kant - kunne det måske være en ide at genindføre holdere til 

lægge riverne i ligesom vi havde det før i tiden ? 

Lige pt oplever vi at sandet er meget forskellig i vores bunkere. Det ville være rigtig godt hvis det kunne blive af mere ens 

beskaffenhed. 

 

 Indenfor 14 dage skulle alle bunker have fundet nyt sand eller det er blevet blandet sammen, bunkerne fra 14 til 1 er ok, resten 

følger snarest. 

 

KK. (Mail) Det drejer sig om hul 11… 

Hele højre side langs grusvejen.. 

Jeg har et ønske om og få plantet træer langs vejen i rough’en .. 

Vi har træerne så det er “ kun” arbejdstid… 

 Desværre er det ikke noget vi kan efterkomme da området er fredet og der må ikke plantes træer. 

 

 



RB (Mail) Vi var et hold frivillige der ordnede området omkring ruinen sidste vinter. 

Jeg havde forestillet mig at der skulle bygges en dæmning/bro over området som skulle hæve vandstanden. 
Da der ikke er sket noget har jeg spurgt ind til det ved Henning greenkeeper, som fortæller mig at han venter på materialer fra 
Wood Ways. 
Han oplyste at det ikke bliver muligt at køre/gå over strafområdet med sit golfudstyr, men at der er tale om en tynd dæmning 
som aftalt i baneudvalget,  
 
Der bliver ikke nogen overkørsel for gående og trolley og buggy, der bliver lavet en 2 delt vandspejl i området omkring ruinen, 
med hjælp fra kilden som er der i første omgang fyldes ned mod ruinen og når der er overløb flyder det over i den anden del 
over mod hul 1 (der hvor den lille ½ Ø er ud monteres et træværk fra WoodWays som deler de 2 vandspejl. 
 
Jeg har læst alle tilgængelige referater fra baneudvalgsmøder og kan ikke umiddelbart finde noget der om en aftale. 
Jeg har også spurgt flere af udvalgets medlemmer som heller ikke synes at vide noget om en aftale. 
 
Ved du hvad der er aftalt ? 
Nu er det hele jo vokset til igen. 
 
Vi brugte faktisk rigtig mange mandetimer på at klargøre det. 
 
Robert vi skal nok have fat i alle dine frivillige hjælpe igen så vi kan dette lavet, dog ikke før at vi har træet i hus og GK kan 
hjælpe med opgaven. 
 

Evt.: 

Næste møde: 12-12-2022 kl. 17.00 

 

 

 



Opfølgning fra sidste møde – nedenfor. 

HHN: Planen for at lave flere teestederne – afventer lige tidspunktet for de sidste teesteder (Økonomi) – vi håber at kunne lave hul 11 

herre og dame tee i år – de andre teesteder må vente til 2023. 

HHN: Hvordan går planen lyn skuret, Lyn shelter er så godt som færdig – der skal laves lynafleder, græs på taget, stenmel i og omkring 

skuret – Vi er næsten færdig vi afventer at de kommer og monterer aflederen og derefter skal det hele lige fin pudses. 

HHN: Info omkring blomsterengen og bedene, vi har besluttet at blomsterengen pløjes op og der sås græs i stedet – det bliver aldrig 

godt selvom vi har gjort alt det rigtige – Der skal lægges flis ud omkring rhododendron bedene, inden for de næste 2 til 3 uger 

pløjes blomster engen op -  inden frosten kommer lægges der flis ud ved rhododendron bedene 

 

 I uge 43 laves der et halvtag og der lægges fliser, sådan at boldmaskinen kommer i tørvejr fremover (Tage Q Andersen) 

 

 I dag har vi flagafstand med farver på hul 7 – 11 – 12, vi påtænker at lave det på hul 3 – 5 – 18 i den kommende sæson, 

selvfølgelig med sponsorer på flagene.  

 

 Flere klubber har pind placering på deres green/scorerkort i form af felter som er delt op pr. hul – dette overvejer vi på sigt. 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

 


