
Baneudvalgsmøde d. 11.08.22 

 

Hele udvalget var tilstede. 

Hul 3 - Kan åbne til klubmesterskabet d. 27.- 28.08 som følge af det, så er alle huller blevet opmålt for hhv. 

rød, blå og gul – teesteder, ligesom der er lavet ny rating på alle huller ud fra en vurdering af spillet i år 

samt forventninger til hul 3, som faktisk har lidt kortere til green end det gamle, bl.a. fordi teestedet er 

hævet og green er sænket. 

Stien som i dag bruges af gående, som slynger sig op af fairway og højre om green skal ALENE bruges af 

gående – buggies skal køre (som nu) op ad vejen til venstre og må IKKE køre ind på fairway. 

Der vil blive opsat nye skilte, når de er klar. 

Hul 4 & 6 - De nye gulteesteder åbner samtidig med hul 3.  

Oplæg: Det blev drøftet om, der skulle åbnes for oplæg på fairway, men det vurderes, at det seneste vand 

vil afhjælpe problemet, så det blev besluttet ikke at foreslå oplæg. 

Plan for efteråret/vinter arbejde: Alle stier skal efterses og der laves dræn og forsøg med belægning af 

forskellig art (vi indhenter forslag fra kompetente leverandører). 

Specielt v. hul 15, skal der laves STOP klodser (raftepæle), så ingen kører udover skrænten nede ved 

rød/blå-teested – vi opsætter træstolper, så man ikke kan køre/vælte udover, ligesom der sættes buggy-

skilt v. 14-green, så buggies skal køre til venstre for denne. 

Alle bunkers gennemgås og en del sand skal skiftes, fordi der en mindre sten i disse, som slås op på greens. 

Langs hul 12 beskæres gyvel i venstre side, så man lettere kan finde skæve bolde. 

Alle hybenbuske skæres ned, så de ikke tager ”overhånd” og man kan gå i roughen og lede efter vildfarne 

bolde. 

2023: Vi igangsætter ikke større arbejder og prioriterer, at færdiggøre og finjustere eksisterende områder, 

så disse står knivskarpt. 

Eventuelt: fra enkelte (2-personer) er der indkommet ideer/forslag som blev behandlet. 

a. Betonkanter – fx v. hul 7 oppe v. green og langs sti v. hul 17 bør ”laves grønne” – vi får det plejet og 

opsætter træpæle langs betonkanten, så de ikke skæmmer banens udseende, ligesom vi forsøger 

at tilså området. Beton elementerne er opsat, da stierne var ved at skride. 

b. Ønske om hulnavne på scorekort – dette kan iflg. Golfbox ikke lade sig gøre, da skrivefeltet er for 

lille. Udvalget forventer også at scorekort indenfor en kort årrække udfases til fordel for direkte 

indtastning via mobiltelefoner. 

c. Flytning af klokke på hul 6 længere op på banen – udvalget skønner, at dette ikke vil gøre hullet 

mere sikkert, da nogen i så fald vil slå ud før de foran gående er færdige på green. Tidligere har man 

overvejet at flytte klokken tættere på 7. huls teesteder, men det vil også forsinke spillet, da udslag 

på hul 6 så vil gøre spillet langsommere. 

d. Ændring af puttinggreen, med bakker m.m. – udvalget finder at den nuværende puttinggreen giver 

god indikation af hvor hurtige greens i øvrigt er, da den løbende bliver klippet,  så hastigheden er 

den samme som på banen 



e. Indspilsgreen gøres større – udvalget finder forslaget fint, men kommunens vedtagelse i økonomi-

udvalget af en kommende ringvej gør, at der ikke skal ske arbejder langs den nuværende grusvej og 

heller ikke på 18-green indtil det er afklaret, hvornår vejen kommer. 

f. Skilt v. hul 11´s teested – bord/bænke om at man ikke længere er i spille-rækkefølge – udvalget vil 

opsætte lille info v. bordet der opfordrer til ikke at gå ud, hvis der allerede er spillere v. 10.green og 

dermed appellere til at vise hensyn og god etikette. 

Næste møde er d. 28.09.22, ønsker/forslag m.m. bedes mailet til baneudvalget forinden. 

Ref. Allan 

 

 

 


