Referat for baneudvalgsmøde den 5. september 2019

Deltagere: KMJ, FMY
Afbud:

1. Forrige referat
Kommentarer:

2. Aktiviteter omkring banen
a. Status KMJ
i. Greens er generelt gode, klippet i sæsonen i 3,5 mm ( blev i ”gamle dage klippet i 5
mm ) Desværre begyndende svampeangreb ifm den megen regn, næsten 100% fri
for ukrudt
ii. Fairways har haft godt af den megen regn, stadig problemer på hul 8, 13 og 16.
Plan for etablering af fairway vanding samt materialepris modtaget for hul 8.
Finansiering mangler.
iii. Ukrudtbekæmpelse delvist udført – blev forsinket pga nedbrud i traktor
iv. Flytning af huller: de nye golfregler med putning med flaget i medfører øget slid på
hulkanter. Skaden sker når bolden fjernes ved at løfte flagstang eller brug af
boldopsamlere, som dårligt kan være i hullet sammen med flaget. Tidligere er
hullerne flyttet to gange ugentlig; i år 3 x ugentligt hvilket svarer til et øget
tidsforbrug på ca 1½ - 2 timer ugentlig = 45 – 60 timer / sæson
v. Der konstateres mange ikke oprettede nedslagsmærker og manglende rivning i
bunkere
b. Efterår – ( ikke alt kan udføres. Udføres iht restbudget og tilgængeligt antal timer )
i. Reparation af stier
ii. Klipning af hegn, trimning langs stier mv. Evt. fjernelse af popler på hul 1 – afventer
BS beslutning
iii. Fokus på pletter omkring greens, evt. eftersåning og brug af blå pæle
iv. Evt. dræning omkring green hul 15 – afh. af tid og restbudget
v. Vedligehold af sø hul 18, hul 3, 13 mv
vi. Fjernelse af stød omkring chipping green, oprydning mod hul 18
vii. Opretning af teestedsskilte
viii. Fremstilling og udskiftning af ”røde pæle” – frivilligt arbejde til stede – tak

ix. Renovering af bro – råd – i dec. Jan – frivilligt arbejde til stede – tak
x. Fairway prikning
xi. Klip og oprensning af grøft / bæk
3. Maskiner
a. Status: generelt har det været en rimelig sæson, med kun et alvorligt nedbrud på en NH
traktor
b. Efterløberen er slidt og skal gennemgå større renovering – er fra 2003
c. Teestedsklipperen er meget slidt.
d. Hayter – forgreen og stier – er meget slidt
e. Service, renovering og reparation iht budget, timer og vejr i efterår/vinter

4. Økonomi
a. Regnskab og budget: budget holdes
b. Indkøb
c. Diverse

5. Miljø og arbejdsmiljø
a. Status – personale – årligt arbejdsmiljø møde: KMJ følger op – også fremover i Vivis frvær
b. APB – hvornår skal de fornys?: KMJ
c. Andet?

6. Diverse
a. Status: de frivillige
i. Fungerer overordnet fint

7. Eventuelt – ordet er frit: intet

8. Punkter til næste møde

9. Næste møde afholdes den.

