Mødereferat nr. 53
Baneudviklingsudvalgsmøde 30-08-2021
Mødet blev afholdt i klubhuset på Klausdalsbrovej 602, 2750 Ballerup.
Deltagere:
Steen Lund (SL), Jens Åge Dalby (JÅD), Tonny Jensen (TJ), Michael Raae (MR), Kim Holmer (KH),
Klaus Koldby (KK), Hans-Jørgen Sonnenborg (HJS). Afbud: Jørgen Lyngsie (JL). Referent: SL.
Referatet fra møde nr. 52 blev godkendt uden kommentarer.
Hjortespringbanen
JÅD fremlagde høringsmaterialet fra Herlev kommune til en ny ridesti langs hul 6. Udvalget
besluttede, at Golfklubben skal svare, at vi ikke kan acceptere den viste ridesti.
TJ orienterede om, at Herlev Kommunes klimaprojekt, der vedrører hul 3, 4, 8 og 9 samt
Hjortesøen, er sendt til høring i 4 uger. Golfklubben har lavet aftale med en entreprenør og fører
tilsyn med arbejdet, som forventes udført fra ca. 1.oktober 2021.
TJ og SL orienterede om det netop afholdte konstruktive møde med DGU’s banekonsulent Thomas
Jepsen om forslag til ændring af drivingrange og træningsområder. Thomas Jepsen vil sende
oplæg, forslag til overdækninger fra andre klubber samt priseksempler. Udvalget drøftede det
udarbejdede forslag fra 30.6. 2018 samt øvrige indkomne forslag. Udvalget arbejder videre med
nye forslag, så der ved næste møde kan udarbejdes en prioriteret ønskeliste til bestyrelsen og
kommunen.
Diverse driftsforhold
KH havde sendt mail om en række observationer på banen efter den voldsomme regn og MR
foreslog, at beplantningen i højre side indenfor OB-pælene på hul 7 blev beskåret, opstammet
eller fældet. JÅD præciserede, at almindelige driftsforhold behandles af klubbens driftsenhed.
Marbækbanen
SL og TJ orienterede om, at der ikke var nyt vedrørende udvidelse af bunkeren på området mellem
hul 7 og 8 til til brug ved DGU’s Shortgametest.
TJ orienterede om, at oversvømmelserne på hul 4 efter den voldsomme regn skyldes den kraftige
bevoksning i ”River Mar”, og at kommunen vil oprense åen.
Diverse driftsforhold
Da JL var forhindret i at deltage i mødet, havde han sendt email med forskellige forhold bl.a.
vedrørende beplantning og belægninger, som behandles af klubbens driftsenhed.
Næste møde: onsdag den 29. september 2021 kl. 16 i klubhuset på Hjortespringbanen.

