
Referat af baneudvalgsmøde den 14. oktober 2019. 

Deltagere: Willi Horstmann – Andreas Søndergaard – Kenneth Andersen – Michael Dissing. 

Punkter: 

1. Baneforløb ved Willi  

2. Kommunikation.  

3. Efterårs- og vinteraktiviter, der kan uddelegeres. 

4. Andre punkter. 

 

1. Willi fremlagde 2 forslag til nyt baneforløb med 3 sløjfer. Skitse-/tegningsmateriale udleveret og 

gennemgået.  

Både nuværende 9 hulsbanen bliver inddraget ligeledes en del af par-3 banen. 

I diskussionen blev der også snakket mulighed for at dreje udslagsstederne i retning væk fra ”dette 

gule hus” – Fjerne det levende hegn ind mod hul 5 på 9-hulsbanen og til gengæld opsætte trådhegn 

i stedet. 

2. Banen var lukket for buggy i søndags, alligevel blev der udlejet. Hvordan sikre vi at det ikke sker 

igen. 

3. Træer med pæle og lav opbinding på bl.a. 9-hulsbanen, trives elendigt. De har stort set ikke vokset 

siden de blev plantet. Sandsynligvis fordi at der gror græs helt ind til stammen. 

Forslag: Græs og jord fjernes i en diameter på 100 cm. Omkring stammen og der udlægges grus i 

stedet og evt. særligt plast eller måtter mellem jord og grus for at hindre rodukrudt. Der kan fortsat 

være lempelse på samme måde, som lempelse ved træer med pæle. Tidsforbrug med trimning 

omkring træer kan spares/reduceres. 

4.  

 Vanding: Rund vandtank er den billigste i forhold til en firkantet, Kenneth har fået priser fra 

Perstorp. 

 Græsset mellem bunker og green hul 6 er blevet sænket ca. 40 cm. Grundet mange års 

bunkerslag og dermed megen sand der er slået op. 

 Ved grøft tv. for 12. green skal der forestå dræn og græstørvarbejde. 

 Kenneth har været til møde med Kriminalforsorgen, for mulighed for at få en der skal afsone en 

samfundstjeneste.  

 Hovedvandledningen er lige så gammel som banen (50 år) vi skal være OBS på at det i 

økonomien. 

 Claus Lægsgaard skal med til et af kommende baneudvalgsmøder.  

 Michael Dissing fremskaffer pris på Geoceller til sikring af dårlige stier, diverse steder på banen. 

 Der er indhentet pris på opgravning/rensning af søer – her også alternativ på Poul Erik Skovbo – 

som Kenneth kontakter for tilbud. 

 Michael og Kenneth skal mødes om fældning af diverse træer – når der fældes et træ plantes 

der minimum 1 nyt andet sted på banen. 

Michael Dissing. 


