
 

 

Deltagere:  KMJ, FMY 

Afbud: 

 

1. Forrige referat 

 

Kommentarer: iab 

 

2. Aktiviteter omkring banen 

a. Forsæson 

i. Planlægning ændret grund vinter og frost 

1. træfældning udført, spec. omkring green hul 9 for at give mere lys og luft 

og skabe bedre vækstbetingelser  

2. træfældning omkring indspil, hul 8, 16 og 15 er udført af frivillige 

3. fortsat renovering af vandingsanlæg, udskiftning af haner mv, udskiftning 

af underdimensionerede rør, nye sprinklerhoveder omkring nogle greens, 

nye udtag aht sprøjte 

ii. Fokus på åbning af sommerbane og drivingrange 

1. KMJ kontakter diverse frivillige mhp. boldopsamling, klipning af range mv 

iii. Drænrender på hul 1 efterfyldes og eftersås 

iv. Fairway hul 8 prioriteres topdresset inden sæsonstart 

v. Fokus på reparation af stier, frivillige efterlyses til kantskæring med maskine 

vi. Sæson – april/maj til sept./okt. Går primært med alm.  

vii. I efteråret prioriteres drænarbejde på hul 12 

viii. Arbejdsdag den 20. marts. KMJ laver liste over opgaver på banen. 1 – 2 

medarbejdere vil være til stede på dagen 

 

3. Maskiner 

 

a. Status: maskinparken er gennemgået, olieskift og service stort set afsluttet, mangler få 

reservedele 

i. Toro Workmann er meget slidt, kører så længe den kan, reparation ikke rentabel 

ii. NH TC27D brød i brand, forsikringsdækning via løsøreforsikring, erklæres evt. 

totalskadet, forsikringssum vil i givet fald ikke dække indkøb af anden maskine. 

Referat for baneudvalgsmøde den 4. marts 2021 



4. Økonomi 

a. Regnskab og budget: budget skal tilføjes i economic 

b. Indkøb – ”vi holder igen” 

 

5. Miljø og arbejdsmiljø 

a. Administrative opgaver ”trækker tænder ud” 

i. Kommercielle løsninger er meget dyre 

ii. Kemisk APV er udarbejdet, skal gøres tilgængelige på net og mobiler 

iii. Der kræves nu arbejdsprocesvurderinger. Der arbejdes på det 

1. beskrivelse af f.eks. ”hvordan svejser man – sikkerhedsudstyr mv” osv 

2. mulighed for at ”bytte skabeloner” med andre keepere undersøges 

 

6. Diverse 

a. Cecilie skal aflægge svendeprøve i sensommeren og afslutter sin elevtid. Lægger lidt pres 

på antal timer på banen 

 

7. Eventuelt – ordet er frit 

 

8. Punkter til næste møde 

 

 

9. Næste møde afholdes den. 

 

 

 

Referent: FMY 


