
Referat af bane møde d.13/12-21 

Tilstede Steve, Uffe, Rene og Christian 

 

Træer 

Opretter en frivillig gruppe til opstamning af træer især mellem trærækken mellem green 

hul 2 og tee hul 3 samt videre på hul 3 både højre side og venstre side af fairway helt til 

green , gruppen vil tage hele banen rundt og tynde ud samt opstamme hvor der er behov. 

og efter Rene`s henvisning.  

 

Søer 

Siv og små træer omkring søerne ligger i første omgang i hænderne på greenkeeperne 

 

Stierne  

Græsstier skal luftes, kunstige stier skal renses i bund dette kigger Christian og Steve på 

og tager sig af.  

 

Bunker 

Alle trænger til en kærlig hånd og at blive kantskåret dette kikker Rene´på. Bunker der 

skal nedlægges eller gøres mindre bliver der kikket på senere. 

Bunker på par 3 bane kikker Rene`på sammen med ÆldreSagen som i forvejen passer dem.  

 

Hul 15 

Det som vi kalder Hugo projekt siv i kanal ved green hul 15 der prøver vi at få slået siv ned 

så de drukner.  

 

Hul 3 

Diversitet områder bliver reduceret kraftigt i og med at man nu vil holde og formindske 

tidslerne nogle steder efter vi har opstammet træer vil de blive ændret til røde pæle.  

 

Klubhuset 

Steve snakker om at få malet klubhus af frivillige først inde og udvendig til sommer. Dette 

skal vi lige have kikket lidt mere på. 

 

 



 

 

 

Broer / Overgang 

Broer til hul 15 vi ligger grønne måtter på i første omgang så de ikke er så glatte, 

overvejer at lave en ny bro mellem de 2 der er der, hvorefter de bliver fjernet, dette skal 

der søges om så bliver først efter sommersæson hvis det bliver.  

Overgang ved hul 8 og 26 bygges siderne op med stensætning i cement. 

 

Infotavle 

Info tavle ved siden af klubhus, nogle mener den burde stå andet sted, dette skal vi lige 

snakke om på bestyrelsesmøde (jeg tænker hvis man ikke ser det der ser man det heller 

ikke andre steder) 

 

Jeg prøver igen at samle et lille hold til at hjælpe DGA på banen, vi har endnu ikke fastlagt 

til hvad, skal først se hvor mange vi kan blive.  
 


