BANEUDVALGET -

referat nr. 10

Torsdag den 1. juni 2017 kl. 18.00
Til stede var: Mads, Lars, Bente, Jørn, Stig og Peter

1. Mødes på øvregreen ved Klubhuset
2. Mads har vist os greenområdet ved klubhuset, hvor der er ukrudt i form af sagina og en-årig
rapgræs, som der også er på greens på banen. Der blev foretaget tryk prøve på green og der blev
taget en hul prøve for at vise sundheds tilstanden på greens. Generelt er vi på rette vej, men der
skal stadig fokuseres på prikning og topdressing, og derudover må vi stadig gennemføre dybde prop
optag med genopfyld med ovntørret sand, så tidligere tiders fejl behandling rettes op.
3. Godkendelse af seneste referat fra 20. april 2017.
4. Siden sidst info fra BU formand
Vi har fået 4 nye golfbiler, som er klar til udlejning og 2 af de gamle biler overflyttes til
keepergården, da der mangler køretøjer til det daglige arbejde
5. Info fra greenkeeper
Kommunen ansøges om lov til at sprøjte med primus på Pay and Play banen. Primus påvirker ikke
klubbens sprøjte regnskab.
Søen på hul 4 skal renses - ny bro til pumpeværket – projektet anslås til kr. 200.000.
BU anmoder bestyrelsen om beløbet til projektet.
6. Status på 18-huls banen – inkl. planlagte opgaver - banen får megen ros af medlemmerne –
også greenfee spillerne roser vores flotte anlæg.
Dræning ved green på hul 2 og 15 udsættes ind til videre.
Vi forsøgsbehandler for-ni for sagina i løbet af Marts 2018 – det kan gi’ gule pletter i perioden, men
de vil forsvinde hurtig og har ingen effekt på spillet.
7. Status på 9-huls banen – sprøjtes for ukrudt på teesteder, fairway og greens, hvis tilladelse fra
kommunen.
8. Frivillig opgaver-status – ingen nye opgaver.
9. Ønsker til opgaver – ingen nye opgaver.
10. Eventuelt – intet.
11. Nyt BU møde – den 29. juni kl. 18.00 i Klubhuset

Harlev, 5. juni 2017.
Bente Nordli

