Referat for baneudvalgsmøde den 11. oktober 2017.

Deltagere: KJ, BK, FMY

Afbud:

1. Forrige referat
Kommentarer: ingen

2. Aktiviteter omkring banen
a. Bækken. Ikke oprenset endnu – pga af massive regnmængder. Skal ske i år. KJ undersøger
pris for to yderligere klipninger/skæringer pr sæson. Af de relevante strækninger som løber
gennem golfhuller. Beløbet skal bruges ifm budgetlægning. (udføres i uge 43 hvis vejret
tillader)
b. Gåsebiller. Alle områder behandlet med Merit Turf er gåsebille frie. Desværre er der andre
områder med gåsebiller; specielt områder hvor grævling laver store skader.
Udbedring sker for langsomt og for sent.
Det skønnes at det er nødvendigt at gentage behandling næste sæson. Der er anvendt 100
kg Merit Turf til en pris a 650 kr/kg. Max anvendelse er 140 kg.
c. Prikning af fairway droppes i år pga af de store vandmængder
d. Propning af greens forsøges gennemført ved overgang til vinterbane. Der lånes grej til
opsamling af propper. Det overvejes at hyre ekstra hjælp (mandetimer) til dette.
e. Søen på hul 18. Planlagt forskønnelse ikke nået. (Oprindelig planlagt med frivillige)
f. Selvskovning som forsøg. Det besluttes at KJ definerer nogle områder, som medlemmer
eller andre kan skove, rydde op mv. Som modydelse får udøveren træet u. beregning. FMY
laver en skrivelse med retningslinjer mv
Områder omkring greens, teesteder mv skal stadig passes af personale. KJ afgør.
g. Halvdelen af poplerne mellem hul 3 og hul 4 fældes i vinter /forår 2018, grene laves i flis og
stubbe fræses. Udføres af personale og frivillige
h. Hjørring Kommune – Park og Vej vil lave tilbud på klipning af nogle af vore arealer. FM har
ikke hørt yderligere efter første henvendelse trods rykker. Skal undersøges.

3. Maskiner

a. AK servicerer maskiner frem mod sin fratrædelse ult. dec. AK ønsker ikke at få udbetalt
ferie og afspadsering (modregnes i ægtefælles ydelse)
b. Status: ingen egentlige defekter. Fokus på klippeled, service mv
c. Golfbiler. En bil defekt – står til udskiftning. Bil 3 har defekte batterier; tages fra den
defekte bil.
d. Andet: der forsøges lavet en uge med mesterlære på værkstedet. AK hyres – hvis han vil –
som konsulent. KJ, AK og PS arbejder på egne maskiner.
e. Det aftales at undersøge økonomien i GPS styrede klippere/robotter.

4. Økonomi
a. If. Economic pr 30.9.17: banen er ca. 125 tkr under budget. Skyldes til dels store
regnmængder, og dels færre mandetimer. Dette har medført aktiviteter som ikke er
gennemført, som planlagt.
5. Miljø og arbejdsmiljø
a. Støbt gulv i maskinhus. Bestyrelsen har givet tilsagn om at dette kan etableres. Skal holdes
indenfor banens budget, og faktura skal udstedes i dette regnskabsår. KJ undersøger evt.
leverandør, pris mv.
6. Diverse
a. Snak om overenskomst, løn, varierende arbejdstid ifm. forventet ansættelse af Peter
Sønderskov.
b. KJ ønsker yderligere to sæsonansatte; gerne ansat forskudt, f.eks fra 1.4 til 30.09, og en fra
1.5 til 31.10. Disse perioder er at regne som minimum. Hensyn skal tages til kompetencer
vedr. maskinpark.
c. BK undersøger om det giver mening – herunder økonomi - at bruge vikarer til specielle
opgaver.
7. Eventuelt – ordet er frit
8. Punkter til næste møde
a. KJ laver som fagperson og chef oplæg/plan for drift og mål for sæson 2018

9. Næste møde afholdes den.
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Referent: FMY

