
 

 

 

BANEUDVALGET  - referat nr. 17 

 

 

 

Torsdag den 8. november 2018 kl. 17.30 i Klubhuset. 

 

Til stede var: Lars, Mads, Bente, Jørn og Oli. Peter har meldt afbud. 

 

1. Siden sidst info fra BU formand 

Budget 2019 vedr. Keepergården er endnu ikke godkendt af bestyrelsen. 

Nye lokalregler skal være klare pr 1.1.2019. Kenneth Rador og Lars Storr vil komme 

med et oplæg 

Indkøbt ”ny” traktor skal bruges til vertikalskæring og grubning – bl.a. på driving 

range og fairways samt udkørsel af granulatgødning på fairways. 

Lars og Mads skal mødes med Århus Kommune i november måned vedr. 

vandboringen på driving-ranges, for fremtidig brug af vand på golfanlægget. 

 

2. Info fra greenkeeper  

Alle tee-markeringerne flyttes frem/tilbage imens renoveringen pågår. Åbnes tidligst 

til sæsonstart 2019. 

De fleste afstandspæle på 18-huls banen er rådne. Der bliver indkøbt nye. De af de 

gamle pæle, som kan anvendes, bliver brugt på Pay and Play banen. 

Det blev besluttet at den nye farve på klubhuset, skal bruges på alt, som i 

fremtiden skal males. Afstandspæle, Lynhytten, affaldsbeholder, borde og bænke 

samt ”læskærmene” på hul 10 og 13 o.a. 

Der bliver købt nye kopper til 18. huls banen. 

     

3. Status på 18-huls banen 

Greens klippes så lidt som muligt, for at øge fotosyntesen, hvilke giver sundere 

græs på greens vinteren over.  

Blade fjernes hver dag fra greens for at undgå svampeangreb. 

Vintergreens etableres ved udgangen af november. 

 

4. Status på 9-huls banen 

Banen incl. greens  holdes åben i hele vinterperioden og passes og plejes, for at 

komme bedst muligt gennem vinteren. 

 

5. Status på frivillig opgaver 

Bente og 3 andre sørger for maling af nye afstandspæle til 18-huls banen. 

Bissen er kontaktet og pælene bliver bestil den 14. november. 

Arbejdsdagen i 2019 er fastsat til weekenden den 23. og 24. marts 

 

6. Næste BU møde  

Torsdag 17. januar 2019  kl 17.30 i Klubhuset. Vi skal huske at få Dorte til at udsætte alarmen og 

tænde for varmen!! Og selv slukke når vi går !! 

  

Harlev, 13. november 2018.  

Bente Nordli 


