
SKG  
BANEUDVALGES MØDE 

Deltager: 

 1: Siden sidst info fra BU formand: 

2: Info fra greenkeeper: 

3: Status på Kloster-/Skovsløjfen: 

Dato: 5-11-2020 Sted: Klubhuset Referat nr.: 
2020

Referent:

Povl Munk Christensen  (PMC)  ChrisTan Balzer (CB)

Esben Larsen  (EL) Jørgen Pedersen (JP)

KrisTan Jeppesen   (KJ)  Kjeld Stepien  (KS)

MUS samtaler når vi ikke i år, men skal aXoldes i 1 kvartal 2021, vi laver nyt skema, som 
udleveres Tl medarbejder i god Td før samtale. Samtaler aXoldes af KS og EL

Hul 7 var der robot fremvisning idag, og fra udvalgets side er vi posiTve. ( økonomi mangler )

Røde pæle sæ]es op pga. sikkerheden. KJ står for hvor de skal være

Referat skal på hjemmesiden ( Hanna ) Kontoret sender det Tl Hanna

Banen står e^er årsTden fint. 
Problemer med  Buggy mm, hvor de kører ( kørevej skal laves CB og JP og dere^er sendes ud Tl 
bruger

Døjer lidt med at der er vådt, vi sæ]er flere snore op  måske drænes

Blade og nåle er på green( årsTden )

Ret nedslagsmærker op og turf på plads

Dræn e^erset og det ser fornu^ig ud
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4: Status på Engsløjfen: 

5: Status på Driving Range og Boldopsamlere:  

6: Frivillige: 

7: Bordet rundt: 

Rough klippet og KJ er Tlfreds

Søren fra kloster samler bolde Trsdag og fredag. Forventer det fortsæ]er i 2021

Boldopsamler:

Skal bruge et par stykker Tl højsæson 2021

CB på sprøjte kursus ( 1 dag i Nov )

KS græsblanding på par 3 huller er det den rigTge? Købt Tl fairway C

Vandstand på hul 1 er for høj, CB er sænket den

KJ stor ros Tl banen
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8: ”To Do” liste: 

EL stor ros Tl banen og ingen ris Tl snore fra medlemmer

9: Næste BU møde og sted:  Fremsendes når jeg vender hjem fra arbejde, forhåbentlig i 
weekenden. 
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