
Nyt fra Baneudvalget 

Kære medlemmer 

Fra Baneudvalgets novembermøde med Lukas, Steen og Richard har vi 

følgende oplysninger: 

De tidligere udmeldte datoer for overgang til vintergreens og forbud mod 

motoriserede køretøjer er fortsat gæ ldende. 1. december til 28. februar 2022 

er ”vintergolf”. 

Vintergreens er/bliver slået og dresset inden 1. december, så vi i år skulle få 

bedre forhold at spille på. Greens på par trebanen forbliver spilbare hele 

vinteren. 

Steen har indstillet årets græsslåning og følger i øvrigt nøje svampeangreb 

på greens. En yderligere udfordring er de fortsatte stramninger omkring 

sprøjtning. 

Projektet omkring pringling af greens var en stor succes, så også herfra en 

stor tak til de medlemmer, som bistod med at samle alle knopperne op. 

Den vellykkede operation vil blive gentaget til næste år. 

Hvid tee på banens fjerde hul er ved at blive flyttet lidt tæ ttere på klubhuset. 

Hullets længde bliver uforandret, men man kommer længere væk fra 

værelsesfløjen på hotellet. Det gamle egetræ  fra banens etablering måtte 

lade livet. Til gengæ ld bliver udsigten fra hotellet bedre. 

Et smertensbarn på banen, er ”søbunkeren” på 11. hul. Steen er meget 

opmærksom på forholdet, men mangler tid til at udbedre forholdene. 

I forrige NYT skrev vi om en idé med fadderskaber til hullerne. Det vil vi følge 

op på og samtidig barsle med endnu en idé, nemlig hjæ lp til at rive bunkers. 

Steen har hidtil ikke været interesseret i denne hjæ lp, men det er nye tider, så 

vi skal arbejde med at finde teams på tre personer, som en gang om 

måneden vil mødes og rive banens bunkers. En person kører riven og de to 

andre klarer kanterne med manuelle håndriver. Steen er 3 timer om opgaven, 

så vi regner med, at kunne klare opgaven på en formiddag. 

Baneudvalget er naturligvis til stede på generalforsamlingen, hvis der er 

spørgsmål eller kommentarer. 

Efterårshilsen fra Ole og Knud 


