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Kære medlemmer og gæster 

Vi håber i nyder spillet i denne skønne sensommertid, hvor frugterne bugner på træerne 

og efterårsfarverne begynder at vise deres smukke spil. 

Vi har igen afholdt møde i baneudvalget. Det var sidste møde med Ole og Knud ved 

rorpinden og vi overgav trygt styringen til Lars Wandahl og Lasse Nielsen. 

Fra dagsordenen: 

Ledelsen bag Ecco Touren har bedt os undlade slåning af rough til efter deres matcher i 

oktober. Steen er stærkt bekymret for at vente så længe, da roughen er våd og tæt og kan 

ikke love, at der efterfølgende bliver slået rough inden næste år. 

Steen påbegynder etablering af vintergreens og vi har besluttet at bibeholde samme 

placeringer, som i fjor. Igen i år, vil greens blive lukket i vinteren, således de skånes og 

klar til forårets spil. 

Vi har sammen kikket på midtvejshuset og den ene dør bliver udskiftet. Der bliver malet og 

der er opsat en seddel i toiletrummet, hvor man kan følge tidspunkter for rengøring. Vi 

opfordrer spillerne til at være propre ved benyttelse af faciliteten. 

I højre side af fairway på 10. hul, vil roughen blive klippet ned, så man kan afgøre, om 

bolden er slået i søen. 

Søen ved 10. og 11. hul bliver mere og mere tilgroet og vi håber, der kan afsættes midler 

til at grave siv og rør væk, så vi får mere vandspejl at se igen.  

Omkring søbunkeren på 11. hul er det Steens plan at fylde sten i søen langs 

stensætningen, således den afstives. Der kan så efterfyldes med grus og vi får en 

grydeformet bunker, som modvirker at bolde triller ud af bunker og ned i søen. 

Ole og Knud siger hermed tak for denne gang med ønske om et fremtidigt godt virke for 

Lars og Lasse. 

 

Sensommerhilsen fra Ole og Knud 


