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Kære medlemmer 

Så er vi godt i gang med årets golfrunder og vi synes selv, at banen står rigtig godt. 

Vores chefgreenkeeper Steen er alligevel ikke helt tilfreds, for han klager over sine 

forbindelser til vejrguderne. Langt hen i april var det rigtig koldt og i skrivende stund 

mangler vi væde til banen. Dertil at regnmængden på vores baneområde har været meget 

varieret. 

Et nyt problem er udfordringer med at få materiale. Senest kan smeden ikke skaffe stål og 

vores nye teestedmarkeringer bliver lidt forsinket. Dertil nævner han store prisstigninger på 

gødning og drivmidler. 

En enkelt green, nemlig 8. er fortsat angrebet af svamp, men bliver nu topdresset. 

Rågerne er igen begyndt at røre på sig, men vi håber de finder andre græsgange. Vi har 

overvejet forskellige afskrækningsmidler, men det er kloge fugle. 

På sidste generalforsamling spurgte vi, om der var frivillige til at rive bunkers en gang om 

måneden. Banepersonalet river hver fredag og vi kunne så bidrage med en yderligere 

indsats hver tirsdag. Det lykkedes at få frivillige til opgaven, men efterfølgende har Møn 

Golf Resort ansat yderligere en greenkeeperassistent, så man klarer selv arbejdet. 

Imidlertid vil vi gerne takke de medlemmer, som meldte sig under fanerne. 

Den nye medarbejder er Jes Hansen, som tiltrådte 15. april. Jes er 47 år og bor i Fakse 

Ladeplads. Jes har tidligere arbejdet syv år i Rønnede Golfklub og glæder sig til at hjælpe 

os på Møn. Jes sidder nederst på siden på den nye Toroklipper. 

På mandag, den 23. maj kommer et hold fra DGU, som skal genrate banen, hvilket skal 

ske hvert 8-10 år. Der kommer således nye konverteringstabeller, når resultatet foreligger. 

Vi ønsker alle en fortsat god sæson med flotte scores og godt samvær på banen og 19. 

hul. 

Vi har modtaget flere henvendelser fra medlemmer, så fortsæt endelig hermed, hvis i har 

spørgsmål eller kommentarer til Baneudvalget. 

Varme sommerhilsner fra 

Ole Witthaus   owitthaus@outlook.dk 

Knud Ryberg     k-ryberg@outlook.dk  
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