
Referat fra baneudvalgsmøde. 

HY 07-03-2016 

Møde afholdt den 7. marts 2016. 

Deltagere: Anders J. Jensen, Henning Bladtkramer, Helge Yde, Klaus Kappel og Poul Ladefoged. 

Afbud: Lone Knudsen. 

 

1) Banens tilstand: 

a. Banen er overordnet betragtet i fornuftig stand, dog er der problemer på hul 18, hvor 

frosten har været hård ved teested og green. 

b. Fairways har rigtig mange spor fra kørsel/gang i forbindelse med skiftende frost- og tøvejr. 

 

2) Arbejdsdag: 

a. Klaus K. oplyser, at der er rigtig mange opgaver, der gerne skal løses i forbindelse med 

arbejdsdagen på lørdag. Der er brug for folk til at dresse fairways, vaske måtter på driving 

range, hovedrengøring i bag-rum, forårsrengøring i klubhuset osv. 

b. Der skal fældes træer og ryddes op på flg. huller: 10, 13, 15 og 16. Til denne opgave er der 

brug for folk, der kan bruge en motorsav (må meget gerne tage egen motorsav med)! 

c. Baneudvalget skal opfordre så mange som muligt til at melde sig – der er brug for jer! 

 

3) Vinterteesteder – Vinterspil generelt 

a. Der er problemer med græsset på flg. greens 1, 9 og 10 (og i mindre omfang på green 5 og 

16) 

b. Set i lyset af at banen er blevet brugt det meste af vinteren, er fairways generelt i en 

fornuftig stand, dog er der enkelte områder, hvor slidtagen er temmelig synlig. 

c. Der er gode forhåbninger om, at banen vil blive lukket helt op indenfor de næste 14 dage – 

selvfølgelig afhængigt af vinteren holder sig væk. 

d. Greens skal proppes, klippes og dresses inden de kan åbnes. 

e. Det forventes, at der vil være problemer med vand på hul 6 og 7 i min. en måned endnu. 

Hul 7 vil først blive åbnet, når vi kan komme ned ad stien og rundt om vandet. Indtil da vil 

teestedet forblive, hvor det er nu. 

f. Baneudvalget drøftede mulighederne for at lave nye vinter-teesteder med henblik på at 

øge banelængden (som eksempel kan nævnes hul 3, hvor vinterteestedet og det rigtige 

teested ligger side om side). Enighed om at sætte dette på som punkt til næste møde. 

 

4) Masterplan status – bunker design. 

a. Vi har ikke fået en skriftlig tilbagemelding fra Naturstyrelsen på vores ansøgning afsendt 

medio februar 2016 og tilladelse til ændringer/forbedringer af vores bane. Ansøgningen 
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(del 1) omfatter hullerne 1 til 11. Dog har vi fået en tilkendegivelse om, at vi hurtigt vil få en 

kvittering for, at ansøgningen er modtaget. 

b. Baneudvalget skønner, at der er brug for arkitektens hjælp til at designe og udforme de nye 

bunkere. Der skal udarbejdes plan for dette arbejde og økonomien skal ligeledes afklares. 

c. Baneudvalget vil snarest gå i gang med at udarbejde anden del af ansøgningen til 

Naturstyrelsen. Det forventes, at sagsbehandlingstiden for denne del af vil komme til at 

tagebetydelig længere tid end for del 1, da der skal udarbejdes en ny lokalplan for de nye 

områder, der skal inddrages (omhandler arealerne til de nye huller). 

 

5) Hul 15, ny afgang til hul 16 – status? 

a. Den nye sti fra hul 15 over til teestedet på hul 16 er lavet færdig og må gerne benyttes  

Afstanden mellem de 2 huller er blevet kortere. 

 

6) Evt. 

a. Intet. 

b. Næste møde er mandag den 4. april kl. 16.00. 


