Mødereferat nr. 50
Baneudviklingsudvalgsmøde 25-11-2020
Mødet blev afholdt i klubhuset på Klausdalsbrovej 602, 2750 Ballerup.
Deltagere:
Steen Lund (SL), Tonny Jensen (TJ), Michael Raae (MR), Kim Holmer (KH), Jørgen Lyngsie (JL),
Klaus Koldby (KK), Hans-Jørgen Sonnenborg (HJS). Afbud: Jens Åge Dalby (JÅD). Referent: SL.
Referatet fra møde nr. 49 blev godkendt uden kommentarer.
Hjortespringbanen
TJ orienterede om, at Herlev Kommunes entreprenør vil rydde træer og buskads omkring
Hjortesøen til højre for hul 3 i forbindelse med overdragelse af opgaver til Golfklubben pr. 1.
januar 2021. Kommunen overvejer desuden flere ændringer i Klimaprojektet, så arbejdet vil
først blive udført i 2021. Dræningsarbejder på hul 2, 3, 4, 8 og 9 genovervejes, når effekten af
det nye projektforslag er godkendt.
De igangværende dræningsarbejder på hul 1 afsluttes i foråret 2021. Ballerup kommune har
desuden godkendt, at der etableres en lav jordvold af den opgravede jord i højre side på hul 11.
Arbejdet med den nye green på hul 16 er afsluttet bortset fra en mindre regulering af et nyt
runoffområde indeholdende den nuværende greenbunker samt en ny sti fra greenen til den
eksisterende sti langs hul 18. TJ afsætter greenmidten, når det er muligt. Herefter sørger SL for
den nødvendige opmåling til DGU og ændring af afstandsmarkeringerne.
Det nye strafområde/sø på hul 15 vil blive evalueret efter vintersæsonen og eventuelt eftersået
med græs eller planter svarende til den lille sø ved 100 m mærket på hul 5.
HJS orienterede om, at Herlev kommune endnu ikke har udarbejdet forslag til den nye lokalplan
for Golfbanen.
Diverse driftsforhold
TJ orienterede om, at der vil blive afholdt møde med græskonsulent Asbjørn Nyholt om de
seneste erfaringer med valg af græssorter på greens for efterfølgende at udarbejde en ny 5-årig
strategiplan. Desuden afholdes møde med Ballerup kommune og DTU om projektet
”Bæredygtig Bundlinje”. KH oplyste, at der også var mulighed for at søge støtte fra den fælles
nordiske forskningsfond STERF til at passe vores bane bæredygtigt.
Udvalget drøftede efterfølgende, om Bestyrelsen eventuelt burde oprette et Miljøudvalg med
deltagelse af frivillige med specialistviden.
KH foreslog, at der i forbindelse med de planlagte renoveringer af teesteder i 2021 etableres
trækanter mod stier.

Marbækbanen
JL orienterede om, at der nu var plantet røn som pejlemærker ved de små buske på hul 7 samt
etableret bunker på øveområdet.
TJ orienterede om, at der er intet nyt fra Ballerup kommune om en nye sø på hul 4. Desuden at
den smalle sti fra hul 3 ved teestedet på hul 2 udvides.
SL orienterede om sine samtaler med Ungdomsudvalget og Proerne om DGU’s Shortgame test
og specielle øvelser. Da de mente, der ville blive begrænset brug på Marbækbanen besluttede
Udvalget, at der indtil videre ikke ændres på området mellem hul 7 og 8.
Diverse driftsforhold
Næste møde: tirsdag den 2. marts 2021 kl. 16 i klubhuset på Hjortespringbanen.

