
Referat fra baneudvalgsmøde. 

HY 05-04-2016 

Møde afholdt den 4. april 2016. 

Deltagere: Anders J. Jensen, Helge Yde, Klaus Kappel, Lone Knudsen og Poul Ladefoged. 

Afbud: Henning Bladtkramer (er udtrådt af baneudvalget) 

 

1) Stillingtagen til afgangen fra hul 15: 

a. Udformningen af stien (for stejl) har medført kritik fra mange sider og i mange udgaver, 

hvilket var årsagen til at baneudvalget kikkede på sagen endnu engang. Enighed i udvalget 

om, at stigningen skal gøres mindre, hvilket gøres ved, at der lægges 30 til 40 cm mere fyld 

på ved foden af bakken, samtidigt med, at der graves ca. 1,5 m af toppen. Baneudvalget 

forventer, at disse tiltag vil imødekomme behovet hos de fleste – velvidende at vi aldrig vil 

kunne gøre alle tilfredse. 

b. Arbejdet forventes udført i denne uge. Afgangen til hul 16 skal, mens arbejdet står på, sker 

ved benyttelse af den gamle vej til højre op til grusvejen.. 

 

2) Vandproblemerne på hul 7 og vand i bunkers ved greenen på hul 1: 

a. Det forventes, at vandet og skadevirkningerne heraf vil kunne drille nogen tid endnu. De 

områder der har stået under vand, er meget bløde og græsset har det ikke godt. Tåler ikke 

ret megen trafik. 

b. Enighed om, at hul 7 skal åbnes så hurtigt som muligt, hvilket vil ske ved, at gul tee flyttes 

til nuværende rød tee. Rød tee flyttes ned foran vandet til højre.  

c. Der laves et område med blå pæle med sort top rundt om vandet. 

d. Der laves 2 dropzoner, der skal benyttes, hvis man er i GUR-området - og der skal slås fra 

de udlagte måtter.  

e. Hullet spilles så som par 5 hul med reduceret længde, men efter baneudvalgets mening 

indenfor de krav der stilles til en regulerbar bane. 

f. Bunkerne på hul 1 står fortsat fulde af vand, hvorfor udvalget besluttede, at disse fyldes 

med så meget sand, at vandproblemet elimineres, men dog ikke så meget, at man kan 

spille ud af bunkeren med putteren! 

 

3) Tee 52: Tee 52 er nu helt etableret. Der er kommet konverteringstabeller og de vil snarest komme 

i konverteringstabelkasserne. 

 

4) Baneudvalget. 

a. Henning Bladtkramer har desværre meddelt, at han ønsker at udtræde af udvalget. Vi siger 

stor tak for indsatsen gennem flere år! 

b. Medtages som punkt på næste møde i baneudvalget. 
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5) Baneudvalgets årlige banebesøg og spil med greenkeeperne: 

a. Baneudvalgets banebesøg er Aalborg i år, hvor man har lavet en masse tiltag især vedr. 

udformning af greens og greenomgivelser, disse er udført af samme entreprenør, som har 

givet overslag til ændringer iht. Masterplanen. Turen afvikles den onsdag den 4. maj og 

Klaus aftaler nærmere med Aalborgs chefgreenkeeper. Det er udvalgets forventning, at vi 

vil kunne få inputs til udformningen af vores ”nye” bane! 

b. Baneudvalget udfordrer alle greenkeeperne til en venskabelig golfmatch, hvor der samtidig 

kan blive lejelighed til at drøfte banens udformning, hvilket forhåbentlig kan give 

inspiration til udvikling og forbedringer. Matchen forventes afviklet en dag i maj eller juni 

måned.  

 

6) Evt. 

a. Næste møde i baneudvalget er onsdag den 25. maj 2016 kl. 16.00. 


