Dagsorden for baneudvalgsmøde den 11. maj 2016

Deltagere: KJ og FMY

Afbud: CP

1. Forrige referat
Kommentarer: intet

2. Aktiviteter omkring banen
a. Banen står grundlæggende flot
b. Greens skal vertikalskæres
c. Alle bunkers har fået skåret kanter samt blevet suppleret med sand
d. Der mangler flag på par tre banen – der benyttes ”gamle” sponsorflag
e. Der prioriteres ukrudts-, gåsebillebekæmpelse samt gødskning på optimalt tidspunkt
f. Fokus er fremadrettet i sæsonen på greens, teesteder og fairways
g. Oprydning efter vinterprojekter er afsluttet
h. Der opsættes ”adfærdsregulerende” skilte på hul 1 og hul 18, som et forsøg
i. Der rettes henvendelse til medlemmerne via formændene for Klubber i klubben, med
henblik på en indsats mod nedslagsmærker, turfhuller og unødvendig slid på forgreens
j. KJ foreslår at der sættes grafik fra baneguiden på teestedsskiltene. Undersøger pris.

3. Maskiner
a.
b.
c.
d.

Opfølgning på punkter fra sidste møde – nye klippeled til greenklipper er modtaget
Status: ældre maskinpark, men funktionel
Mangler: Toro Workmann er stadig et ønske
Andet: KJ savner udskiftningsplan – udskudt pga anstrengt økonomi

4. Økonomi
a. Opfølgning på punkter fra sidste møde – KJ har lavet regnskab for driving range projekt

b. Regnskab og budget: ikke modtaget / ej gennemgået eksisterende tal
c. Indkøb
d. Diverse

5. Personale, miljø og arbejdsmiljø
a. Opfølgning på punkter fra sidste møde
b. Personalet fungerer godt. AK får ros for sine færdigheder på værkstedet
c. Der er miljøtilsyn dd kl 13

6. Diverse
a. Opfølgning på punkter fra sidste

7. Eventuelt – ordet er frit
a. KJ har lavet evaluering af 2015. Vedhæftet.
b. Leje af jord / fam. Kjærsgaard: ny lejekontrakt er indgået pr. 1. juli 2015. Kenneth har
modtaget en henvendelse i oktober 2015 ang. betaling for brænde. Der har ikke været
yderligere henvendelser.
Det er bestyrelsens opfattelse, at den nye lejekontrakt afløser alle tidligere aftaler, og at
det er HGK som alene har ret og ansvar for vedligeholdelse af det lejede areal.
Omkostninger herved påhviler HGK og indtægter tilfalder HGK.
KJ planlægger og gennemfører pleje af det lejede. Såfremt der kommer henvendelser fra
udlejer kontaktes JC, som tager kontakt til udlejer.

8. Punkter til næste møde

9. Næste møde afholdes den.: ikke planlagt

Referent: FMY

