
BANEUDVALGET – referat nr. 21 

 

Onsdag d. 21. april 2021 kl. 19.30 i mødelokale i Aarhus Aadal Golfklub 

Til stede: Lars, Mads, Jørn, Oli, Aage, Peter og Klara 

 

1. Siden sidst info fra BU formand 

Ingen arbejdsdag på grund af Corona. Der bliver lavet en dag senere. Op til 

dagen laves en liste over mulige opgaver. Vi planlægger en arbejdsdag d. 29. 

maj hvis det godkendes af bestyrelsen. Der sendes infomail ud hurtigst 

muligt med tilmelding til diverse arbejdsopgaver. Banen lukkes til kl. 10.00. 

Tilmelding senest d. 20. maj. Dorte skriver lister ud d. 21. maj. Der bliver 

ingen turnering om søndagen. 

Peter snakker med restauranten om forplejning. Sandwich og øl/vand, som 

uddeles under arbejdet. Oli står for Rangen. Øvrige opgaver fordeles på 

næste møde. 

Boldrobotten er installeret og den kører godt. Den skal have 15.000 bolde i 

systemet for at kunne samle 9000 bolde i døgnet. Lige nu er der ikke nok 

bolde så to til tre gange om dagen må der stadig køres køres med den gamle 

boldmaskine. Når vi har fået de nye bolde og der er fuld gang på Rangen 

forventes det at robotten klarer alt boldopsamling. 

Vi beholder den gamle maskine så den kan bruges i nødstilfælde. 

Der har været meget booket på 9-huls banen. 

 

2. Info fra greenkeeper 

Der har været sneskimmel på greens. Når varmen kommer vokser græsset 

sammen og problemet løses. Problemet med skimmel kan starte sidst i 

august på grund af tåge, og fortsætte frem til februar. Skimmel kan starte 

ved blade på green og vokser næsten fra time til time. 

Det er kun frem til 1. okt. der må sprøjtes en minimal mængde af 

skimmelbekæmpelse.  

I næste uge vertikalskæres fairway og derefter eftersås. Mange af 

fairwayene skal topdresses i år. Vi har samme budget til græsfrø og gødning 

som sidste år, så banen skal nok blive rigtig god igen i år. 
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3. Status på 18-huls banen 

Der er problemer med nogle drænrør ved rød tee på hul 1, som skal 

repareres. 

Green ved hul 9 og 10 er dræner for over flade vand. 

Fra alle stier, som er kører veje med stabilgrus eller lignende, er der frit 

drop. Mads vil prøve at få markeringerne ved stierne på hul 2 og hul 4 

ændret hvis det er muligt. 

På Hul 5 skal gult teested rettes op. 

Mads ønsker at Pottebane og green på hul 13 og 14 kunne godt være bedre, 

men det nytter ikke at begynde med bruge af alle mulige midler, vi må vente 

på at varmen hjælper os. 

 

4. Status på 9-huls banen 

Den er meget slidt, men dejligt så mange har spillet i vinteren. 

Teested på hul 3 skal rettes op. 

Næste vinter skal teestederne lukkes. 

 

5. Ønsker til forbedringer 

Det ønskes at der trækkes vand til træningsområdet for chip og pitch, for at 

kunne holde området grønt. Der skal trækkes nye ledninger. Lars vil snakke 

med bestyrelsen om det. 

Alle i baneudvalget skal tænke over, om der er opgaver der vil forbedre 

forholdene i klubben 

 

6. Næste BU møde 

25. maj kl. 19.00, i mødelokalet Aarhus Aadal Golf Club 

 

Årslev Engsø, 22. april 2021 

Klara Kruse   


