
Bygge- og anlægsprojekter i perioden 2018 - 2023

Et overblik over større bygge- og
anlægsprojekter der er gennemført i 

perioden 2018 – 2021 samt godkendte 
nye projekter i perioden 2022 – 2023

Alle projekter – bortset fra opførelse af nyt klublokale og pudsning 
af gammelt stuehus - er udført ved frivilligt arbejde



Renovering af driving-range / udvidelse af maskinhal

Overdækket driving-range, indendørs træningsfaciliteter incl. Trackmann, 
anlæggelse af udslagssted og udvidelse af maskinhal

2022 og 2023



Overdækket driving-range – 10 pladser

Overdækket driving-range og trænerhus

2022 og 2023



Indendørs træningsfaciliteter med Trackmann

Trænerhus / Trackmann

2022 og 2023



Eksempel på overdækket driving-range

Sådan kommer det nogenlunde til at se ud ;-)

2022 og 2023



2 ekstra buer og ny tag- og vægbeklædning

Udvidelse af maskinhal og udskiftning af klimaskærm

2022 og 2023



Tidsplan - drivingrange

Starttidspunkt

 Etablering af nyt udslagsgræs på drivingrange Medio august 2022

 Overdækket driving-range og trænerhus 01.09.2022

 Installation og opsætning af trackmann Primo 2023

 Tilbygning maskinhal Primo 2023

 Ny klimaskærm på maskinhal i løbet 2023

Tidsplan



Nye Tee-steder, nye banetavler og vejvisere 2021 og 2022

Nye teesteder og overgang 
til meter-system



Køkken- og mødefaciliteter til green-keepere

Renovering af køkken og 
mødefaciliteter 

til green-keepere og de frivillige

2021 / 22



Renovering af søer og bunkers2021



Udvidelse af værksted og løbende fornyelse af maskinpark2021



Ny vandboring og pumpe, vandingskanoner til fairway samt nye dræn2020



Nyt Buggy-skur, vaskeplads og depot2020



Oppudsning af gammel stuehus samt ny trempel på backrum2020 og 2021



Ny parkeringsplads2020



Nyt klublokale og renovering af klubfaciliteter2018



Tirsdagsholdet i gang med flytning og fældning af træer samt rydning af krat

Fældning og 
flisning af 

poppeltræer

Flytning af træer

”Krat-holdet”

2018 - 2022



De frivillige – desværre er der ikke fotos af alle ;-)2018 – 2019 – 2020 –
2021 - 2022



Vores flotte klubhus med puttinggreen -stjerner2018


