
Baneudvalgsmøde d. 27.04.22 

Alle i udvalget deltog samt Henrik Jacobsen 

Der blev besigtiget de igangværende arbejder og drøftet tiltag i øvrigt 

Hul 3: green er færdig anlagt, tilsået og afventer at vækst sæsonen kommer rigtig i gang. Skrænter omkring green vil 

blive klippet som semirough. 

tee-steder er færdig anlagt, tilsået og græsset er i spiring.  Omkring teestedet (råjordsstykket) bliver der sået vilde 

blomster/kløver, så det ser mere færdig og grønt ud. 

Ralph oplyser, at hullet kan tages ibrug senest til Pro-Am i september, men håber på engang i august, måske til 

klubmesterskaberne. Afhængig af vand og vejr kan det blive nødvendigt at lukke det igen efterfølgende.  

Hul 4: det nye gule tee-sted bliver færdig anlagt nu og forlænget fremad og lidt til højre. I færdigt niveau vil det være 

ca 50 cm højere, så der bliver samme udsyn til fairway, som fra nuværende gul. 

Tee-stedet vil kunne bruges til Pro-am, det nuværende gul bliver til blå tee 

Arbejdet laves af Ejvind og Henrik. Ralph monterer sprinklere. 

Hul 6: nyt gult teested bliver gjort større – Ejvind og Henrik bruger det resterende råjord vi har til overs efter 4 tee-

sted er reguleret. 

Der mangler afretning og vækstjord. 

Ralph monterer sprinklere. 

Bakke-kammen er færdig anlagt og der er sået græs, så nu skal vi bare have vand og varme. 

Til færdiggørelse af hul 4 og 6 skal der indkøbes ca 20 kbm vækstjord – ansl udgift kr. 10.000,-. 

Hul 15: greenen er færdiganlagt sået og græsset er i vækst. Greenen vil være klar senest d. 01. august, men med gode 

vækstbetingelser måske før. 

Det nye tee-sted (gult) er klar indenfor 1 måned, hvorefter det tages i brug. Adgangen fra 14-green bliver venstre om 

denne, så den øverste del af den nuværende sti kan nedlægges som køresti og parkering af buggies og vogne kan ske 

på arealet nedenfor bænken. Arealet vil senere blive planeret. 

Beslutningen om at flytte gult tee-sted er taget ud fra, at det giver en mere realistisk længde på par 3 hullet og 

ligeledes ud fra klubbens vision om, at banen er lavet til den almindelige golfspiller. Blå og rød tee-sted forsætter som 

nu. 

Andet: Vi havde oprindeligt fået lovning på overskudsjorden v. idrætshallen, men afventer fortsat, da de selv skal 

bruge en del – vi forventer at modtage ca 200 kbm råjord, som kan bruges i det efterfølgende arbejder, som der pt. 

ikke er taget stilling til.  

Andet hul 16: der er opsat ”røde” pæle i venstre side på bakken – dette er med henblik på, at arealet vil blive klippet 

som semirough. 

Baneudvalget modtager gerne henvendelser med ideer og ønsker, som vi så vil behandle ad hoc.  

Det indskærpes, at greenkeeperne ikke har/kan beslutte arbejder uden, at baneudvalget og efterfølgende bestyrelsen 

har godkendt dette. 

Ref. Allan Bante 


