Referat for baneudvalgsmøde den 13. august 2020

Deltagere: KMJ, FMY
Afbud:

1. Forrige referat
Kommentarer: iab

2. Aktiviteter omkring banen
a. Besigtigelse af banen
i. Greens og teesteder vurderes ok,
ii. Klippearbejde ok
iii. Fairways af varierende kvalitet, tørre områder med dårlig vækst på flere huller.
Snak om etablering af vandudtag på dele af huller. Vertikalskæring af dele af
fairways
iv. Renovering af fairway på hul 8 planlagt til uge 37
v. Hvis muligt – dræning af hul 1 u uge 45. Der ligger ca 500 m drænsslanger på lager
vi. Drænforslag til hul 1 og hul 12 følger som bilag
vii. Info: alm basisdrift – klip af greens + forgreens, rulning, klip teesteder, fairway og
rough tager 98 timer / uge. Der har indtil nu været fire ansatte i 14 uger i denne
sæson. Udover disse basis opgaver skal der udføres maskinpasning,
ukrudtsbekæmpelse, prikning, topdresning, stipleje, træer og buske, prikning af
fairways, dræning, administration osv
viii. Dræning på hul 12 er på ønskelisten vinter / forår 2021
3. Maskiner
a. Status: generelt god, efterløberen er gennemrenoveret i denne sæson
b. Mangler: Toro Workman: motoren bruger olie, meget slidt, reparation er ikke rentabel
c. Andet: hydraulik slanger: der har været en del olietab pga brud på slanger. Firmaer
anbefaler systematisk udskiftning efter 5 – 7 år ( vi har haft brud på meget nyere )
Originale hydraulik slanger fra Producent koster ca 1.000 kr/stk. På en greenklipper er der
ca 25 stk
Uoriginale hvor der bliver presset koblinger på nye slanger koster ca 500 kr/stk

Vi kan ikke indenfor budget skifte alle.
4. Økonomi
a. Regnskab og budget: ikke gennemgået, men banen er under budget
b. Indkøb
c. Diverse

5. Miljø og arbejdsmiljø
a. KMJ: glad for medarbejdergruppen. Godt miljø og engagerede. FMY af samme opfattelse

6. Diverse

7. Eventuelt – ordet er frit

8. Punkter til næste møde

9. Næste møde afholdes den.

Referent: FMY

