
                                                                                                                                                                      

 

 

Deltagere:  KMJ, FMY, FC 

Afbud: 

 

1. Forrige referat 
 
Kommentarer: iab 

 

2. Aktiviteter omkring banen 
a. Forår og sommer, status:  

i. greens, forgreens og teesteder har været og er i fin stand. Begyndende 
svampeangreb. 

ii. Den nye rough klipper har frigjort 6 – 8 timer om ugen til andre opgaver.  
iii. Dette har blandt andet medført, at der er gødet på greens hver 14. dag i stedet for 

hver 21. dag. Det har også medført tid til flere rulninger. 
iv. Rough har været ok 
v. Fairways har været påvirket af bla. tørke 

1. dybdeprikning har været diskuteret men fravalgt pga. pris – mellem 40 – 50 
tkr.  

2. fairway på hul 8, 10, 12, 13, 15 og 16 har behov for yderligere arbejde. 
Ressourcer prioriteres hvor vi skønner nytteværdien er størst. Fairway på 
hul 8 proppes, topdresses og eftersås ultimo september. Hvis det er muligt, 
benyttes samme proces på dele af fairway på hul 13 og 16. Vanding på hul 
13 og 16 udføres til næste år med vandingsrobot. 

vi. Såfremt det er muligt drænes der på hul 12 
vii. Oprensning af hasarder på hul 3 og hul 9 prioriteres.  

viii. Der fældes nogle popler på hul 3/4 i vinterperiode. Stedvis med efterfølgende 
plantning af egetræer. 

ix. Gennemførsel af pkt 2.5 – 2.7 afhænger af en tillægsbevilling på 50 tkr, samt hjælp 
fra frivillige. Ekstra bevilling forelægges bestyrelsen. 

3. Maskiner 
a. Overordnet bedre samlet stand end tidligere 
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b. Ny rough klipper taget i brug 
c. Der har været lavere udgifter til reparation og vedligeholdelse end tidligere 
d. Tiltagende problem med slidte og defekte lejer i klippeled. Repareres ved nedbrud. 

 
 

4. Økonomi 
a. Regnskab og budget: Vi er stadig indenfor det samlede budget, men tillæg nødvendigt hvis 

vi skal gennemføre tiltag under pkt. 2 
 

5. Miljø og arbejdsmiljø 
a. Kemisk Apv mv: godt med, men løbende proces.  
b. Snak om personalesituation ( udenfor referat ) 

 
6. Diverse 

 
7. Eventuelt: 

a. Kørsel med personbiler omkring klubhus generer keepere og øger risiko for uheld. Skal 
begrænses. 

 

8. Punkter til næste møde 
 
 

9. Næste møde afholdes den. 
 
 
 
Referent: FMY 


