
tirsdag den 22. maj 2018

Baneudvalgsmøde 22. Maj 2018

Tilstede: 

Michael Dissing ( MD ) ( Baneudvalgsformand )

Freddy Frydendahl (FF) ( Baneudvalgsmedlem )

Søren Bech (SB) ( Baneudvalgsmedlem )

Andreas Søndergaard (AS) ( Baneudvalgsmedlem )

Kenneth Andersen (KA) ( Chefgreenkeeper )

Dagsorden :

1. Sidste referat fra 19. april

2. Orientering fra bestyrelsen (MD)

3. Status på banen og bemanding (KA)

4. Hvem har ansvaret over de ansatte greenkeepere ?

5. Hvordan afholdes ferie i greenkeeperafdelingen ?

6. Hvad laver greenkeerperne om vinteren ?

7. Hvor meget tid bruges der på at vedligeholde maskiner på årsbasis ?

8. Hvordan forholder vi os til de indkomne klager over banens stand ?

9. Gennemgang af diverse skabeloner vedr. struktur og banepleje ( FF )

10. “GOLFsporet” 

11. Næste 2 baneudvalgsmøder.
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1. Sidste referat fra 19. april

Referatet er godkendt.

2. Orientering fra bestyrelsen (MD)

Drøftelse af de klager der er tilgået bestyrelsen fra medlemmer.

3. Status på banen og bemanding (KA)

Maj og august er de måneder, hvor græsset vokser mest på golfbanen og 
det gælder alle danske golfbaner.

Vi er presset på mandskab og dermed også tid. 
Der er kommet en del klager over vores semi rough og rough og de er også 
berettiget. I det forgangne år gik kritikken blandt medlemmerne på, at vores 
greens ikke levede op til en ordentlig stand. Derfor skiftede vi fokus i 2018 
og har op prioteret vores greens, som er blevet fantastiske.

Men når vi lever i disse spare tider, så koster det et andet sted. I dette 
tilfælde på de større arealer, som for eksempel semi roughen.  

Vi har ændret klippehøjden på semiroughen fra 38 mm til 32mm. Ud af det 
kommer der meget afklip, som vi skal bruge noget tid på at komme til bunds 
i.

Problemstillingen vi sidder med som baneudvalg er at finde bemanding i de 
pressede perioder.

Ydermere har vi idag vedtaget at få sat blå pæle med sort top op flere 
steder på banen for at skåne mange af vores nyplantede træer - Det vil 
spare en del tid klippemæssigt.
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Vi har derimod valgt at bruge tiden på at få semi- og rough klippet ned foran 
vores gule og røde hazarder. 
Det gør vi for at undgå at få bøvlet regelsituationer. 

4. Hvem har ansvaret over de ansatte greenkeepere ?

Bestyrelsen og derefter chefgreenkeeperen.

Men i forbindelse med dette, angående ansvarsområder er det vigtigt 
at vi undersøger hvilke ansvarsområder vi som baneudvalg har.
I forhold til DGU håndbogen.  

5. Hvordan afholdes ferie i greenkeeperafdelingen ?

I klippesæsonen sæsonen kan der kun afholdes 2 sammenhængende 
ugers ferie, resten skal holdes udenfor den gængse sommerferie. 
Der er en overenskomst her med 3F.
Ydermere har vi også en sygeforsikring der dækker 70% af lønnen på dage, 
hvor vores ansatte er syge.

6. Hvad laver greenkeerperne om vinteren ?

- Ex: Den forgangne vinter: der er blevet fældet meget af nogle frivillige, 
det har givet os en del oprydning og flisning. 

- Vi har selv fældet en hel del.
- Der er blevet gravet ud og ny hæk på p-plads
- Der er blevet repareret og flyttet nogle sprinkler, en del vandbokse er 

blevet hævet op i niveau.
- Tee-sted 6 og 10 er blevet lavet.
- Reparation af maskiner.
- En hel del dræning, samt spuling - en uendelig kamp.
- Der er rigtig meget afspadsering/ferie - Jeg har overført ca. 3 uger til det 

kommende år.
- Der er 1 der har været langtidssyg med ryg/iskias.
- Div. forefaldende opgaver: klippe hæk ned på p-plads og lave nye stier.
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7. Hvor meget tid bruges der på at vedligeholde maskiner på 
årsbasis ?

Ca. 2 måneder.

8. Hvordan forholder vi os til de indkomne klager over banens 
stand ?

Klager skal gå til baneudvalget - Ikke til sekretariatet eller andetsteds.
Det er os, som baneudvalg der står på mål for banens beskaffenhed og vi 
ønsker selvfølgelig, at vi har en bane der fremstår i bedst mulig stand.
I lyset af alle de klager der er fremkommet i den seneste tid, er det vigtigt 
for os som baneudvalg at vise medlemmerne, at vi tager problemet seriøst.
Er der nogen der ønsker at ytre sig med konstruktiv kritik, vil vi sætte pris på 
at medlemmerne kommer til et medlem af baneudvalget for at få svar på 
kritik eller komme med eventuelle forslag.

9. Gennemgang af diverse skabeloner vedr. struktur og banepleje

FF, KA og AS sætter sig sammen for at gennemgå strukturen omkring, 
hvordan de ansatte bruger timerne rundt på banen i deres daglige 
arbejdsgang. Både på banepleje og vedligeholdelse af maskiner.
Ud fra dette kan vi se, hvad tiden bliver brugt til og hvordan vi eventuelt kan 
optimere tiden.  

10. “GOLFsporet” ?

Er en ny app, som også kan hjælpe os og især vores chefgreenkeeper med 
planlægning. 
Den registrerer, hvor golfspilleren går hen på banen og skaber et klart 
billede af hvor der er mest spids belastning på hvert enkelt hul. 
Derfra kan greenkeeperen se, hvor det er vigtigt at klippe henne hul for hul.

11. Næste 2 baneudvalgsmøder.

Tirsdag den 5. juni kl. 16.00

Onsdag den 20. juni kl. 16.00
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