
 

BANEUDVALGET  - referat nr. 9 
 

 

Torsdag den 20. april 2017 kl. 18.00 

 

Til stede var: Mads,  Lars, Bente, Jørn og Stig 

 Afbud fra Peter 

 

 

1. Referatet fra 26. januar 2017 blev godkendt 

Baneudvalgsmøde onsdag den 22. marts 2017, var udelukkende planlægning af AM-dagene 

25. og 26. marts – derfor ingen referat. 

 

2. Siden sidst info fra BU formand – Nye 4 golfbiler er på vej. Nye range-bolde 5.400stk  er 

ligeledes på vej. Bliver indviet til Åben Hus Dagen den 29. april. Der er blevet ryddet op i 

Udvalgsmappen. Vi var ca 65 medlemmer der deltog i AM-dagene. 

 

3. Info fra greenkeeper  

Alle Greens på golfanlægget er blevet topdresset med ca. 12 tons sand hver 10. dag i starten 

af sæsonen – minimeres henover kommende periode. Dette øger sundheden på greens. 

Greens har haft rigtig godt af at ”ligge stille hele vinteren”  

Der etableres en ShortGameBane på 6-huls-indspildsgreens. Hullerne flyttes hver tirsdag 

morgen og males op i løbet af dagen. 

 

4. Status 18-huls banen og planlagte opgaver 

Hul 1 - Hasard i forbindelse med søen er blevet til rød hasard. 

Hul 4 - Hasard ved søen og bækken er blevet rød hasard. 

Greens behandles, i den kommende periode, individuelt efter behov. Topdress, gødning, 

prikling osv. 

Greens vandes ind imellem dressingen, så sandet ikke ødelægger klipperen. 

 

5. Status 9-huls banen og planlagte opgaver 

Søen ved hul 8 – afløbet er blevet repareret. 

Dræning af fairway i svinget på hul 4 – overvejer større dræningsprojekt.  

I skrivende stund er der opsat 2 boldvasker på hul 4 og 8. 

     

 

6. Frivillige opgaver – frivillige til maling, klippeopgaver og bunkerpleje/service. 

 

 

7. Ønsker til opgaver 

Oprensning af søer. 

Hul 4 - ny gangbro ved pumperør. 

 

 

8. Eventuelt - intet 

 

9. Nyt BU møde – Torsdag 1. juni kl. 18.00 i Klubhuset 

 

 

Harlev, 2. maj 2017.  

Bente Nordli 


