BANEUDVALGET -

referat nr. 18

Torsdag den 17. januar 2019 kl. 17.30 hos Bente.
Til stede var: Lars, Bente, Jørn, Oli og Peter. Mads har meldt afbud.
1. Siden sidst info fra BU formand
Budget 2019 vedr. Keepergården er endnu ikke godkendt af bestyrelsen.
Indkøbt ”ny” traktor er ved at blive renoveret – skulle gerne være klar til AM-dagen
den 23. og 24. marts. Ny green klipper er blevet bestilt og forventes leveret i marts.
Vi er stadig i dialog med Århus Kommune om eventuelt at få lov at pumpe vand fra
prøveboring på driving-range. Boringen skal bruges til fremtidig supplering af vand
på golfanlægget når der ikke er nok i søerne. Vandet er forurenet og dermed
uegnet som drikkevand, og kommunen skal tillade at vandet må udledes på vore
greens.
Pris på tilslutning af el til pumpe og nedgravning af rørføring fra boringen til søen
på hul 9, skal indhentes, så et realistisk budget kan findes.
OK har tildelt os nye Rangesbolde, men vi skulle gerne ha’ 20.000stk, så flere
sponsorer må findes.
Arbejdet med at forberede anlægget til de nye golfregler er i gang. Gule
markeringer udskiftes med røde på alle relevante huller.
Det blev diskuteret hvordan Århus Ådal skal forholde sig til den nye lokal regel 5e
”Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller bold out of bounce”. I
baneudvalget er der enighed om ikke at indføre denne regel, da det vurderes at
kunne give anledning til unødige diskussioner og ophold i spillet, specielt på hul 4
og hul 13, hvor det kan være svært at vurdere hvor bolden kan forventes at være
forsvundet. Der opfordres herfra til altid at tage en provisorisk bold med i stedet.

2.

Info fra greenkeeper
Mads var fraværende – men Lars ga’ info
Renovering af bunkers er færdig - noget udkørsel af sand mangler dog endnu.

3. Status på 18-huls banen
Banen er over alt i fin stand, set i forhold til årstiden. Renovering af teesteder
forsætter når vejret igen tillader græsvækst. De teesteder der blev renoveret sidste
år er meget fine.
4. Status på 9-huls banen
Banen incl. greens holdes åben i hele vinterperioden. Banen er noget medtaget,
men ikke mere end forventet.
På hul 4 satses der på dræning af fairway i svinget.
5. Status på frivillig opgaver

Arbejdet med maling af afstandspælene er endnu ikke kommet i gang. Pt er det for
koldt i hallen i Keepergården. Pælene er skåret og malingen er på plads, men
varmen mangler!
Arbejds opgaver til AM dag defineres på næste BU møde.
6.

Næste BU møde
Torsdag 14. februar 2019 kl 18.00. Mødet afholdes hos Jørn, Stubagervej23,
8220 Brabrand!

Harlev, 27. januar 2019
Bente Nordli

