Dagsorden for baneudvalgsmøde den 28. februar 2017 kl 09.30
Deltagere: KMJ, fmy

Afbud:

1. Forrige referat

Kommentarer: ingen

2. Aktiviteter omkring banen
a. Status KMJ
a.i. Siden sidst
a.ii. Status vinterprojekter: er ikke helt nået i mål, inden sæsonåbning prioriteres:
a.ii.1.

søen hul 18 – arbejde gøres færdigt

a.ii.2.

endelig oprydning hvor der er fældet

a.ii.3.

stier renoveres – stigrus

a.ii.4.

stubbe fjernes ved indspilsgreen, græs sås

a.ii.5.

flag, stænger og kopper trænger til udskiftning, KJ – pris

a.ii.6.

CP – flagsponsorer?? Udspil fra sponsorudvalg

a.ii.7.

nye teestedsskilte monteres inden sæsonstart

a.ii.8.

arbejdsdag 25. marts, KJ definerer opgaver på banen

a.ii.9.

KJ undersøger mulighed for klipning af grøfter.

a.ii.10.

Brænde/Kjærsgaard. KJ tager kontakt og afregner

a.ii.11.

Det prioriteres at drivingrange klippes med Shibaura. Tage/KJ

a.ii.12.

KJ/Vivi ønsker regler for Klubber i klubben/spilafvikling. FMY

3. Maskiner

a. Status:
a.i. Lovpligtig eftersyn af porte, hæve-/sænkeborde, tipvogn mv udført. Problem med
hæve- / sænkebord og presse. Godkendes i denne uge
a.ii. Motor skiftet på bunker rive udført
a.iii. Alle klippeled er renoveret og slebet. Klippeled til ene fairwayklipper kan ikke slibes
mere- for slidte – nye cylindere og renovering af klippeled koster anslået 50 tk +
moms
a.iv. Der er købt brugte reservedele til renovering af ene JD greenklipper, skal monteres
a.v. Der skal skiftes en pakning ved motor på ene Jacobsen fairway klipper samt starter
a.vi. Der skal skiftes en pakning ved hjul på JD rotorklipper
a.vii. På øvrige maskiner er der udført olie-, filterskift og almindelig service

4. Økonomi
a. Regnskab 2016 og budget: gennemgået – fokus på budget og gæld
b. Indkøb
c. Diverse

5. Miljø og arbejdsmiljø
a. Status – personale

a.i. Tanker om bemanding 2017/2018. To ansatte forventes at gå på efterløn i 2017, og
en afslutter uddannelse 15. 9,
a.ii. AK: fylder 62 15. december. Han skal afholde al ferie og afspadsering inden han går
på efterløn. Optjener fuld ferie i 2016. Feriepenge skal indbetales ved fratrædelse.
AK er interesseret i løst arbejde med vedligeholdelse /reparation af maskiner. KJ
tilrettelægger ferie og afspadsering.

a.iii. FF starter 13. marts 17 og fratræder til efterløn 13. november 2017

a.iv. CJ afslutter sin uddannelse 15. september 2017. FMY afholder MUS og snakker
fremtid med CJ

b. Andet?

KJ holder kontakt til jobcenter mht relevant person i jobtræning

c. 2018

Bemandingssituation tages op igen ultimo 2017

6. Diverse
Baneudvalget – sammensætning: FMY ønsker en snak med KJ ang. funktion og
sammensætning af baneudvalg inden konstituerings møde den 6. marts.
a. Ønsker fra keeperhuset: KJ indstillet på lille baneudvalg. Skal være præcist,
beslutningsdygtigt, og ikke en diskussionsklub.
b. Bestyrelsen: FMY enig med KJ
b.i. Hvad ønsker den øvrige bestyrelse?
c. Andre?: KJ og FMY åben for møde med udvalgte inviterede som inspiration for fremtidig drift

7. Eventuelt

8. Punkter til næste møde

9. Næste møde afholdes den.: ikke aftalt

Referent: FMY

