
Referat af Baneudvalgsmøde den 20/10 – 2020. 

Til stede: Aage Siig, Peter Tangaa, John Nellemann. 

Orientering fra Aage: Regnskabet er ikke så slemt som antaget. Ca 50 nye medlemmer og ændring 

i regnskabet gør, at der er et lille plus. 50 flere ønskes. Banerapport er forelagt bestyrelsen. 

Peter: Der er nu muslinger i alle søer, og de ser ud til at trives. Der er net ved alle afløb, så 

karperne ikke kan undslippe til fri natur. Karper udsættes om ca. 14 dage. Grøft ved hul 12 

påbegyndes sidst oktober. 

Arbejde med udbedring af greens går den rigtige vej. 

Gennemgang af Banerapport med banekonsulent Thomas Jepsen, DGU. 

Hul 1: orientering mod venstre startes med fældning af de yderste træer før vejen i v.s. Længere 

fremme i v.s. laves beplantning m. bøg og lærk (ammetræer). Ændring af fairway og bunker 

udføres senere, sikkert næste efterår/ vinter. 

Hul 2: bagkant af bunker hæves, så den ses bedre fra tee. 

Hul 3: opstamning og fjernelse af enkelte træer i venstre side før søen for bedre at kunne se green 

fra tee. Træer mod hul 8 udtyndes for bedre lys til tee. Højre greenbunker nedlægges senere og 

der laves run-off venstre for green. I højre side for green skabes onduleringer for variation. Hele 

greenområdet ændres på en gang.  

Hul 4: Udtynding mod ådalen til vinter. Palisader ved bagkant af sø udføres måske til næste år. 

Approachbunker angivet i v.s. udføres ikke, men beplantningen bibeholdes i stedet. Ros for 

afspærring med reb venstre om green. 

Hul 5: Grantræer i h.s. efter tee 45 fjernes for at give luft til egetræer og for bedre at se out of 

bounds. Flytning af fairwaybunker ved 100 m. til venstre side. Laves til vinter. Øvrige foreslåede 

ændringer af bunkers foretages ikke. Senere flyttes tee 62 mod højre for at få en bedre linje 

fremad. Enkelte birketræer bag green fældes for mere luft til græs. 

Hul 6: Ændring af teesteder foretages senere. Høje grantræer venstre for green fældes ned til lidt 

efter gennemgangen nu til vinter - opskæres bag green; jordvold etableres over stubbe. Evt. 

flytning af greenbunker til venstre overvejes til teesteder er etableret. Indtil da forbedres bagkant 

af nuværende bunker. 

Hul 7: Udtynding af træer i v.s. efter vejen foretages til vinter. Bunker i højre side efter vejen 

ændres – flyttes længere frem og indad. Bunker længere fremme i venstre side etableres senere. 

Der skal foretages modulation af området omkring green for at gøre det mere udfordrende. 

Hul 8: Udtynding til højre for tee mod udslagsbane for bedre lys og udseende. Bunkers ved green 

forbedres i bagkant. Der etableres et run-off område til højre for green til forår. 

Hul 9: Fairwaybunker i højre side flyttes lidt frem og ud, så den bringes mere i spil. Greenbunker 

renoveres. Ellers ingen ændringer. Foretages i vinter.  



Resten af planen gennemgås ved næste møde. 

Arbejdsplan for frivillige udfærdiges af Aage og Peter; starter ca. 3 november. – Stærekasser – ca. 

100 sættes op. De forefindes allerede. Evt. findes et par medlemmer, der holder øje med kasserne. 

Det er aktuelt, at der opsamles sten i bedene (hensyn til maskiner) og opstamning af træer. En 

opgave for pigeholdet.  

Næste møde d. 29/10 – 2020 kl. 9.30. 

 


