
Referat fra møde torsdag den 17. december kl. 17.00 i Skanderborg Golf Klub. 

 
Deltagere var: 

Susanne Bohlbro (SB), Claus Grabow (CG), Tage Larsen (TL), Casper Pleidrup (CP) og  

Søren Damsgaard (SD). 

Der var afbud fra: Henry Jensen (HJ). 

Vinterbanen: 

Der er generel tilfredshed med vinterbanen, greens er bedre end tidligere år, det er meget positivt. 

Fjernelse af blå teesteder: 

Det blev besluttet, at bibeholde blå teesteder. 

 

Nye bænke: 

Ben til bænke bliver leveret primo 2016. 

Der mangler afklaring med hensyn til tidspunkt for levering af planker til bænkene, punktet tages op på næste møde 

i februar.  

Læhegn ved hul 5:  

Claus har modtaget nyt hegn. 

Hegnet er magen til de øvrige hegn der forefindes på hul 3, 10 og 18. 

Brædder i nyt hegn ved hul 5 vil blive i træ, fremfor sorte cementplader som de øvrige hegn på banen. 

På sigt vil brædder i de øvrige hegn blive skiftet ud med brædder i træ. 

Nye teestedsskilte: 

Nye teestedsskilte er sat i produktion. 

Der mangler afklaring med hensyn til tidspunkt for levering af stolper til teestedsskiltene. 

Design af stolper blev besluttet, det bliver type/model med 4 snit i toppen. 

CG undersøger hvor besværligt det bliver, at fjerne sokkelfliser for eksisterende teestedsskilte. 

De nye teesteds stolper skal fastgøres på en flise, der er flere gode forslag til fastgørelse men endelig beslutning er 

endnu ikke taget.  

 

Eliminere rød hazard på hul 3. 

Hazard er nedlagt, pælene er fjernet og der er sat skilt op. 

(ændringen er kommet på listen over ændringer i 2015 som har indflydelse på scorekort, baneguides m.m.) 

Spejl på hul 3. 

CG vurderer, at spejlet skal monteres på en stang på ca. 4 meter i højden. 

Hvis spejlet skal etableres vil det i første omgang blive som en forlængelse af skiltet der står placeret på den anden 

side af grusvejen, bag gul teested. 

CG undersøger hvad et spejl koster, hvis prisen er rimelig vurderes det om ideen skal afprøves.  

Hulobservatører: 

SB fremlagde en liste med over 20 potentielle hulobservatører hvoraf en del allerede har tilkendegivet, at de gerne 

vil være hulobservatør. 

Det er meget positivt, at der er så stor interesse for at deltage som hulobservatør.  

Træer på banen: Plantning af Ahorn spidsløn tæt ved nuværende Asketræ i hazard på hul 15. 

I første omgang bliver der plantet træer som på sigt skal erstatte træet i hazard på hul 15. 

CP undersøger pris på Ahorn træer i højde ca. 1,5 – 2 meter. (optimal højde for nyplantning af træer) 

Baneudvalget vil senere tage stilling til, om der skal plantes 2 eller 4 træer. 

Det er baneudvalgets vurdering, at efter ca. 5 år vil de nye træer have en højde på 7 – 10 meter og dermed kunne 

erstatte det eksisterende træ som herefter vil blive fældet.  
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Der plantes op til 4 træer, det giver efterfølgende mulighed for, enten at beholde 4 træer eller hvis det virker for 

massivt, at udvælge de stærkeste og fjerne resten. 

Hegn ved driving range: 

Stormen har været hård ved nettet ved driving range, 7 stolper er bøjet dog uden at knække. 

CG skal forsøge, at bøje stolperne tilbage uden at de knækker, som forstærkning skal der efterfølgende monteres 

et rør indeni stolperne.  

 

Der er ikke planlagt møde i januar, næste møde bliver i februar måned. 

Referent 

Søren Damsgaard 18-12-2015 


