Referat for baneudvalgsmøde den 12. oktober 2016 kl 10.
Deltagere: KMJ, CBP, fmy

Afbud: Ingen

1. Forrige referat

Kommentarer: Godkendt

2. Aktiviteter omkring banen
a. Status KMJ
a.i. Siden sidst
a.ii. Status gåsebiller
Voldsomt angreb i år, mere end sidste år. Rep. i oktober. Der er brugt de lovlige
midler vi må og det har kostet 20.000 kr. Skræmmefugle har ingen synlig effekt.
Gør vi os selv en bjørnetjeneste ved at bekæmpe krager mv.? De spiser larverne så
der er et mindre antal der udklækkes året efter. Vi spørger Allan Brandt DGU om
råd.
a.iii. Efterår- og vinterplan: prioritering a.iii.1.

stier og bunkerkanter

Trænger til renovering. Låner dresser i Løkken.
a.iii.2.

broen hul 4

Rækværk på broen er råddent. Vi piller det af og bevarer kun brofaget.
a.iii.3.

Søen hul 18

Vi har søgt tilladelse til rensning af søen. Der er frivillige til projektet og hvis
ikke det lykkes eller kan udføres får vi kommunen til det og bruger af de
midler vi har til rådighed der.
a.iii.4.

teesteds skilte

Fint tilbud fra Ecco Print, det sættes i gang. Forslag er godkendt med få
tilføjelser, bl.a. flagplacering.
a.iii.5.

Træer hul 9 mod vej

Der laves en lyskorridor til glæde for green.
OB pæle ud mod indkørsel rykkes ind til semirough og sættes i lige linje fra
fairwaybunker og op til hækken før green. Der er alligevel ingen der kan
finde sin bold i rough mod vej.
a.iii.6.

Hul 18

Udtynding af træer så green får mere lys.
Træer på begge sider af porten – der mærkes op hvilke træer der skal væk
således at man bedre kan vedligeholde området. Det kræver leje af
stubfræser.
a.iii.7.

Hul 5

Området bag green udjævnes så kant/lunk forsvinder.
a.iii.8.

Øvrige arbejder laver KJ liste over.

3. Maskiner

a. Status: gennemgang af alle – timetal, mangler, vedligehold, forventet restlevetid
Se specificeret regneark………..
b: overslag for vedligehold i efterår / vinter
Se defekter regneark. Vi estimerer ca. 30.000 kr. til indkøb af reservedele alene til disse
udbedringer. Hertil kommer almindelig smørring og vedligehold, slibning af klippeled mv

4. Økonomi
a. Regnskab og budget: KMJ – restbudget – forventet behov

Der er forbrugt 642.000 kr. af budgettet. Det ser ud til at holde for året og endda med et
muligt mindre overskud der evt. anvendes til indkøb af andet materiel mv.
b. Indkøb
Der vurderes nye indkøb i f.t. til hvad økonomi der er tilbage.

5. Miljø og arbejdsmiljø
a. Status – personale
a.i. Øvrige
Morten er stoppet og vi skal forsøge at finde lign. Arbejdskraft i 2017.
a.ii. MUS samtaler i oktober / november
Der aftales tidspunkter for dette.
a.iii. FF – hjemsendelse
Sker i november
a.iv. Fratrædelser i 2017 – FF hvornår, AK hvornår, CJ færdiguddannet hvornår
Det blev diskuteret uden nærmere konklusion
a.v. Tanker om bemanding i 2017
Samme bemanding i det meste af 2017.

6. Diverse
a. Status: de frivillige
Fungerer fint og kan ikke undværes.
7. Eventuelt – ordet er frit
Vinterbane etableres som sidste år.
8. Punkter til næste møde
P.t. ingen
9. Næste møde afholdes den.
Aftales senere

