
Referat fra møde med banepanel den 26. oktober 
 

Til stede: Kennet Andersen, Rolf Pedersen, Thomas Gulløv Longhi, Bent Mortensen, Uffe 

Jeppesen, Kenneth Kiel, Flemming Mikkelsen, Svend Aage Sparrewath, Peder Christiansen, 

Frederik Rosenqvist Henriksen og Ebbe Vej (ref.). 

Afbud: Allan Brandt og Gitte Borgermann 

 

Dagsordenen: 

  

1. Formålet med organiseringen af et baneudvalg og et banepanel (EV) 

2. Præsentation af deltagere og deres forventninger/motivation for at deltage 

3. Status på banen (KA) 

4. Forslag fra paneldeltagere 

5. Drøftelse af forslag 

6. Evaluering af denne måde at holde panelmøde. 

 

Ad1: 

Vi gennemgik formålet med organiseringen af hhv. bestyrelse, baneudvalg og banepanel, og 

hvordan vi planlægger samarbejdet fremover. For yderligere info, se Håndbog for bestyrelse 

under Baneudvalg (ligger på hjemmesiden). 

 

Ad2: 

Alle præsenterede sig, og banepanelet ser aktuelt således ud: 

  
Banepanel:  

• Klub uafhængige:  
o 21-1132 Bent Mortensen 
o 21-1001 Uffe Jeppesen 

• Mandagsherrer:  
o 21-5009 Kenneth Kiel 

• Tirsdagsdamer:  
o 21-3772 Gitte Borgermann 

• Seniorklubben:  
o 21-4859 Flemming Mikkelsen  

• Kaninerne:  
o 21-3191 Svend Aage Sparrewath  

• Torsdagsturneringen:  
o 21-2418 Peder Christiansen 

• Juniorer/Ungdom:  
o 21-5304 Frederik Rosenqvist Henriksen 

Ad3: 

KA gennemgik en status på banen, herunder orientering om 2 forløb til vinterbane, planer for 

afgrænsningen på hul 12 (og lignende huller). Der orienteres til medlemmerne herom i et 

kommende nyhedsbrev. 

 

Ad4:  

Der blev fremlagt en del forslag fra paneldeltagerne: 

a) Banepanelet ønsker referater fra baneudvalgsmøder 

b) Røde pæle i venstre side på sidste del af hul 1 (18 huls) 

c) Udjævning af bakkerne på hul 2, 5 og 12 (18 huls), for bedre udsyn 

d) Hul 16 – pukkel til venstre for venstre fairwaybunker ønskes udjævnet 

e) Hvidt teested på hul 11 og 12 ønskes forbedret 



f) Der ønskes flere mål på drivingrange, og gerne med målafstande på hvert enkelt 

udslagssted. 

Der blev desuden efterspurgt en præsentation af det baneforløb som greenkeeperne har 

foreslået. Dette bliver gennemgået på næste banepanelsmøde til foråret -23. 

 

Ad5: 

Forslagene blev diskuteret og følgende blev besluttet: 

a) Banepanelet ønsker referater fra baneudvalgsmøder 

 Der sendes referat til medlemmerne i banepanelet efter hvert baneudvalgsmøde. 

b) Røde pæle i venstre side på sidste del af hul 1 (18 huls) 

 Baneudvalget undersøger med DGU og klubdommer. 

c) Udjævning af bakkerne på hul 2, 5 og 12 (18 huls), for bedre udsyn 

 Dette ses ikke muligt i nærmeste fremtid. 

d) Hul 16 – pukkel til venstre for venstre fairwaybunker ønskes udjævnet 

 Baneudvalget arbejder videre med forslaget. 

e) Hvidt teested på hul 11 og 12 ønskes forbedret 

 Baneudvalget arbejder videre med forslaget. 

f) Der ønskes flere mål på drivingrange, og gerne med målafstande på hvert enkelt 

udslagssted. 

 Baneudvalget arbejder videre med forslaget. 

 

Ad6: 

Der var bred enighed om at mødet havde været konstruktivt, og at det var en god måde at 

arbejde både i bredden og dybden. 

 

 

Ebbe Vej 


