BANEUDVALGET - referat nr. 19

Torsdag den 14. februar 2019 kl. 17.30 hos Jørn.
Til stede var: Lars, Bente, Jørn, Oli, Mads og Peter.
1. Siden sidst info fra BU formand
Nye skilte til banen og driving range er bestilt og bliver leveret i løbet af en uge. Det drejer sig ”Next
tee” skilte samt skilte med længde angivelser til driving range. Jan Lemming bestiller galger i samme
stil som Tee steds skilte til ”Next tee” skilte i galvaniseret stål.
Den nye traktor gennemgår lidt rust udbedringer, og males. Forventes færdiggjort til arbejds dagen
En greenklipper med defekt lednings net må sælges, da den ikke kan repareres hos os.
Der skal laves budget til samlet investering i pumpe anlæg til boring på driving range.
Finn Bisgård har indhentet tilbud på el-arbjede. Jørn Møller estimerer omkring 55.000 til nedgraving
af rør-føring til sø på hul 9. Mads finder pris på nedgravning af kabler til el, og endeligt skal der
findes pris på rør til brønden.
Bestyrelsen har bedt Bane udvalg om at finde et system til bedre håndtering af tom drikke vare
emballage. Det foreslås at bruge et system som i Hammel GK. Det skal defineres om det fortsat er
bane service der samler emballage. Måske kan junior udvalg hjælpe? Uanset skal ikke kun pant
emballage samles. Også en-gangs emballage skal bortskaffes til genbrug.
Sammen med Kenneth Rador er det blevet besluttet at simplificere vores lokal regler, og
ændringerne kommer på både hjemmeside og på scorekort.
2. Info fra greenkeeper
Det har været forsøgt at male de gule hazard markeringer, men den røde maling bobler op, så i
stedet indkøbes nye ”tegnestifter” til 24 kr/stk. Alle gule markeringer ændres til røde fra 2019 og
frem.
Derudover males der afstandspæle, og der fjernes træer rundt omkring på banen.
3. Status på 18-huls banen
Vi venter på at vejret bedres så der kan påbegyndes arbejde på anlægget. Dog har arbejdet med
den nye traktor betydet at vi nok er en smule bagud med at klargøre de andre maskiner.
Brdr. Møller vil gerne igen i år sponsorere flag til greens samt til øve greens. Stort tak fra
baneudvalget.
4. Status på 9-huls banen
Der skal indkøbes nye skralde spande til 9 hullers bane da der ikke er nok lige nu. Banen har det OK
for årstiden, men på grund af den større trafik på banen om vinteren har greens lidt skader der nok
vil kunne mærkes i nogle uger efter sæson start. Dræning ved hul 4 skal gennemføres ved sæson
start i år.
5. Status på frivillig opgaver
Arbejdsopgaver til arbejds dagen er blevet defineret. Der er mange opgaver, men der er enighed om
at især parkeringspladsen skal have fokus i år. Derudover er der en del malings opgaver da
skraldespande og blandt andet bænke males samme sort som klubhus. Lars Kjuul laver indbydelse
til hjemmeside og golf box.
6. Næste BU møde
Torsdag 21. februar 2019 kl 17.30. Mødet afholdes i mødelokale i Aarhus Aadal.

Viby, 10. marts 2019
Lars Kjuul

