
BANEUDVALGET – referat nr. 24 

 

Torsdag d. 03. februar 2022 kl. 17.00 i mødelokale i Aarhus Aadal Golfklub 

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

 

1. Siden sidst info fra BU formand 

Der er keepere der er rejst og der er ansat nye, håber snart alle stillinger 

besat. Nogle er indkaldt før tid fordi der er meget der skal laves lige nu. 

Mads og Lars har sat økonomi på punkterne i Master planen/ide kataloget. 

Keeperen har nu fået adgang til den store maskinhal. 

Areal ved Driving rang får en ekstra omgang med jord og græs så det kan 

blive pænt grønt. 

Området ved bunkeren på hul 4 får også ekstra jord og græs, for at sikre det 

kan holdes grønt. 

Begynderudvalget skal arbejde med at de nye ikke går mellem bunker og 

bakker på samme måde som mellem bunker og green. Lars snakker med 

begynderudvalget. 

Der er indkøbt tee huls indsats til måtter på Driving range. 

Der skal skilte op til venstrehånds udslag. Klara tager sig af det. 

 

2. Info fra greenkeeper 

Der er lavet dræn ved greens på hul 5, 13, 14 og 18, det vil desværre kunne 

ses frem til sommerferien, men så er de også blevet beder.  

Der er lavet nyt rødt og hvidt teested ved hul 14. Hvid og gul bliver et sted 

med en hvid og gul klods. Teestedet forventes klar omkring sommeren. De 

gamle bliver der til de nye er klar til brug. 

I næste sæson vil vi prøve at prikle noget mere for at undgå 

sammenklemning af undergrunden, hvilket er med til at give behov for at 

dræne. 

Keeperne er ved at klargøre maskinerne. 

Vi melder os til Out of Bounds, som samler bolde op i søerne. Klubben får 

0.50 kr. pr. bold de samler op. Klara går videre med det. 

P-pladsen skal renoveres. Det tager Mads og Jørn sig af. 

Oprensning af søen ved hul 7/12 starter d. 21. februar. 

Der opsættes den aftalte afgrænsning med nabo ved 9 huls banen. På 

afgrænsningen opsættes skilte med PRIVAT. 
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3. AM-dag 

Der bliver arrangeret AM-dag d. 26. marts. Der spilles turnering om 

søndagen for dem der deltager i AM-dagen. 

Der kommer tilmelding som vi plejer hvor man kan tilmelde sig det man 

gerne vil arbejde med. 

Arbejdsopgaver: 

Driving range skal gøres rent. 

Stierne på banen skal renoveres. Stenmel på sti ved hul 4, 5 og 8. 

Terrassen skal rengøres og møblerne skal sættes ud. 

Der skal males teested klodser. 

Nedgravning af skilte til Next tee. 

Skilte ved teesteder skal vaskes. 

Fjerne ukrudt ved teesteder 

Parkeringsskilte på P-plads sættes op. 

Maling af skraldespande der trænger. 

Markerings pæle på Driving range males 

Nye pæle ved parkeringspladsen. 

Vinterkopper skal rykkes op og huller skal fyldes. 

 

4. Evt. 

Det blev foreslået at Lynhytten skal males i samme farve som klubhuset. 

 

5. Næste BU møde 

Tirsdag d. 15. marts kl. 17.00 i klubhuset. Planlægning af AM-dagen. 

 

 

Årslev Engsø, 07. februar 2022 

Klara Kruse   


