Baneudvalget
Referat fra Baneudvalgsmøde
Mandag den 17. oktober 2016 kl. 15.00 – 16.30 i Mødelokalet.
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Klaus Priess (KP)
Kai S. Hansen (KSH)
Mikael Rasmussen (MR)
Thomas Nilsson (TNI)
Per Henriksen (PH)

klaus.priess@dk.bosch.com
ksh@ishoj.dk
mir@ishojgolf.dk
pro@ishojgolf.dk
per@per-h.dk

Tlf. 21 20 87 78
Tlf. 20 82 32 69
Tlf. 40 33 46 67
Tlf. 26 74 37 42
Tlf. 21 45 70 13
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Næste møde

Ad 1. Siden sidst:
Velkommen til Per Henriksen som indtræder i bestyrelsen i stedet for Stanley Thomsen
Alle tee steder og Greens er luftet, der topdresses til maj 2017
Michael er med i en ny ERFA gruppe med omkringl9iggende baner
Alle Hazarder er trimmet, kan kun gøres manuelt
Roughen er klippet med Spearhead 2 gange
Alle Fairway er gødet
Der er ved at blive klargjort til vinter teesteder
Ad 2. Greenkeepernes nuværende og kommende opgaver:
Det er nu tilladt at bruge trolleys hele vinteren, Michael laver hvide streger der markere kørselsretning og med parkerings bås til trolleys.
Greenkeperens hævn var igen en stor succes.
Skuret ved driving ranchen er malet og der er monteret tagrender.
Michael har været på studietur til Holland for inspiration.
Er i gang med at lufte Fairway
Ad 3. Banens status:
Sand udskiftes ikke i bunkers, de forbliver som de er.
Der laves en prøve på teestedet ved hul 2. Toppen skrælles af og der sås nyt græs når det er jævnet ud.
Dette er et forsøg, og derfra tages der stilling til fortsættelsen af udbedring af teesteder.
Der arbejdes fortsat på en bedre skilteplan.
Ad 4 Henvendelser fra medlemmerne:
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Ad 5 Eventuelt:
Bestyrelsen vil gerne bruge Golfspilleren i centrum til at se hvordan medlemmerne bruger banen
og de fejl de påtaler kan bruges i arbejdet.
Klaus Priess er tovholder på opgaven

Ad 6. Næste møde
Næste møde er den 6 marts 2017 kl. 15.00 – 16.30 i klublokalet

Referent: KSH
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