
Referat fra møde i baneudvalg onsdag, den 2. marts 2022, kl. 10.00 
 
Vedlagt referat fra baneudvalgets møde, hvor planlægning af arbejdsopgaver i forbindelse med sæsonstart 
2022 er planlagt – Der vil kunne være ændringer som følge af vejrlig.   
Referat fra møde i baneudvalget vil fremover blive udsendt når det skønnes relevant for klubbens 
medlemmer. 
 
Afbud fra Kaj 
 
HCF= Hans Christian Freiberg, CO=Christian Outzen, CB=Christian Bohsen 
 

1. Montering af skilte er opstartet, fortsætter i næste uge hvor bænke mv. også monteres, CO 
2. Montering af bænke, skilt, skraldespande, boldvasker mv. jf. skitse i kantinen (1x5 meter belægning 

i 50x50 cm. fliser) CO 
3. Boldvaskere monteres på galvaniseret rør med gevind - CO 
4. Broken Tee / Teestedmarkering skal placers nøje. I længderetning er det som udgangspunkt midt 

teested. Hvor der er flere teelængder på samme teested skal det tilpasses længden på hullet. 
placering i den side der er nærmest den side man tilgår teestedet. - CO 

5. Skraldespande kan ikke leveres af Golfbaneprodukter, der er lavet en aftale med Reiner Larsen, 
samme pris 27.500 + moms.  

6. Kantsten og belægnings sten er udført ved putter område, færdiggøres med skilte og cotoneaster. - 
CO 

7. Sti ved hul 1 er udført med bundlag. - CO 
8. Alle stier eftergås med nyt stenmel - CO 
9. Uge 10 bruges på at komme så vidt med alle skilte som muligt- CO 
10. Fra uge 11 påbegyndes der med bunkerrenovering - CO 
11. Eli indkaldes til medio marts måned. Der startes så småt op med konturklipning af teesteder, 

fairways og greens - CO 
12. Kaj følger op på leverede teesteds markeringer med broken Tee. Leverandør har leveret 50 stk. og 

siger der er forespurgt på 60 stk. (leverandør påstår han har modtaget materiale til 50 stk). evt. 
mangler dem fra par 3 banen? Der er dd fulgt op af Theodor og Holger. Der mangler til par tre 
banen. Kjeld har ordret og der er kommet layout til godkendelse. Kjeld er bedt om at godkende. - 
Kaj  

13. Peter og Arne er indkaldt til hjælp med fliselægning - CO 
14. endelig placering af banetavler er aftalt mellem CO. CB og HCF, skitser er udført 
15. Ekstra hultavler udføres for hul 5+9+10 - CO 
16. Der har været drøftet udskiftning af johnsered havetraktor. – Der er lavet aftale med Tønder 

maskinudlejning om at de tager den gamle i bytte og plastik workman. De leverer derimod en 
Husquarna TC 214. Handlen er udgiftsneutral. Samtidig køres Toro sweeper ud til Tønder 
maskinudlejning, som foranlediger et evt. salg for TGK - HCF 

17. Orientering om havari på motor på Toro 4700. Motor er modtaget før end forventet. - CO 
18. Rydning udført hul 4. rydning af sidste krat pågår inden såning og sæsonstart - CO 
19. Rydning mellem hul 14 og 15 stort set afsluttet. Sidste oprydning af grene pågår i kommende 

weekend. Stammer fjernes når vejrliget tillader dette, uden at lave spor - Theodor og Holger.  
20. Der er indkaldt til oprydningsdag den 25.3 kl. 9.00. Der skal aftales et arbejdsprogram for dagen 

og laves en skriftlig liste, CO, Theodor, HCF 
21. Projekt DR er igangsat med materialemøde og udfærdigelse af endelige tegninger, samt ansøgning 

om byggetilladelse. – HCF / BJ 
a. Færdig sokkel skal stå klar inden sommerferien, og forventes udført i maj måned – HCF / 

CO 
b. Frivillige opstarter efter sommeferien med tømrerarbejde – Truelsen & Co. 
c. Der skal ske en midlertidig omrokering af af måtter mv. - CO 

22. Klipning af midlertidige teesteder, hvor de nye teesteder ikke kan tages i drift. - Theodor 
23. Boldvaskersystem undersøges – Holger (PN makiner, Ejnar Lauridsen) 



24. Adgangsvej til renovering af green hul 16 afklares – CO 
25. endelig udformning af green hul 16 skal besluttes på kommende møde - HCF 
26. Afklipning af rough, hvem, hvornår og hvordan – CO / CB 
27. Der etableres et nyt overløb fra venstre sø på hul 10 til grøft. Dette for at sænke vandstanden i 

søen. Vurderingen er at vandstanden kan sænkes 10-20 cm. Holger / Theodor PAS PÅ HVAD DER 
MÅTTE LIGGE I JORDEN!!! 

28. Drænrør hul 15 skal afskæres og afsluttes på fornuftig vis - Theodor 
29. Dræn hul 2 + 15 færdiggøres til sommer når vejret tillader – Theodor / Holger 
30. Rengøring af buggys udføres af Conny – 1 x ugentligt - CO 
31. Montering af alle plexiglasplader. Leveres i næste uge. Forventes at kunne monteres af frivillige - 

CO 
 
 
Cc til formanden og Kjeld 
 
Med venlig hilsen / 
 
Hans Christian Freiberg 
Baneudvalgsformand  
 


