Baneudvalget, Maribo Sø Golfklub
Møde, den 12. september, 2019.
Til stede: Niels Gram (NG), John Simonsen (JS), Bente Olsen (BO), Peter Christoffersen (PC)

1. Siden sidst – igangværende opgaver.
Flag/kugler på flagstængerne til markering af hulplaceringen på greens: Vi har besluttet at indføre denne
form for markering så hurtigt som muligt. Når vi har monteret flagene/kuglerne vil vi køre resten af
sæsonen videre med både zonemarkering og kugle/flag markering. Vi har modtaget 18 røde kugler, men
desværre er de ikke tilpasset vores flagstænger, så vi skal have dem byttet til noget der fungerer! (JS)
NG har kontakt til kommunen vedrørende eventuelle ændringer på banen. Arealet med hul 10-18 er belagt
med en servitut, som indebærer at kommunen skal godkende enhver ændring i landskabet, som kan have
indvirkning på udsigten over Maribo-søerne. Derfor finder vi det bedst og sikrest, at vi kontakter
kommunen vedrørende alle planlagte ændringer (NG).
I løbet af september-oktober vil mandagsdrengene foretage en ’ommøblering’ af skilte og andet på teested
nr. 10, sådan at oversigtsskiltet, bænken, boldvaskeren og skraldespanden vil stå samlet på det sted, hvor
stien fra P-pladsen rammer tee59 (PC).
NG har søgt efter nogle messingklokker hele sommeren, og nu har vi fundet en enkelt klokke som kan
anvendes. Planen er, at vi sætter en klokke op på hhv. hul 5 og 15 som anbringes der, hvor man har
passeret bakken og er kommet i god afstand fra et bagfra kommende slag. Selve opsætningen vil ske i løbet
af vinteren/foråret – forudsat at kommunen giver grønt lys (NG).
Vores teested markeringer (51-54-59-62) er meget pæne og af god kvalitet. Desværre er de ikke særlige
synlige, når man går frem til teestedslinjen. Derfor laver mandagsdrengene en prøve i september/oktober,
hvor vi maler et teested skilt med hvid farve for at se, om det virker bedre ude på banen (PC).
Vi er begyndt at klippe græsset lavere ved vores indspils-øveområde. Det fortsætter vi med, sådan at vi
kommer ned i normal fairwayhøjde i løbet af efteråret/foråret. Planen er, at til næste sæson skal vi have
mulighed for at kunne øve indspil på op til 50 meter (JS).
Vi har haft besøg af miljøkontrollen i august. Det gik fint, og vi fik ingen kritiske bemærkninger i deres
rapport. Alt er i orden og under kontrol.
Vandprojektet, hvor vi bruger overfladevand til vanding, er ved at blive færdigmeldt overfor kommunen.
Forventes endelig godkendt i løbet af 1-2 måneder.

2. Budget 2019.
Budgettet holder stadigvæk. Vi har overtrukket et par konti (gødning, græsfrø,..) men til gengæld har vi luft
på andre konti (løn, vand, dræning,..). Alt i alt ligger vi cirka 100.000 kr. bedre end budgetteret, så vi har en
behagelig reserve, som vi dog skal bruge ca. 20.000 kr. af til indkøb af græsfrø til eftersåningen af vores
fairways.

3. Information vedrørende efterårets opgaver

Baneudvalget, Maribo Sø Golfklub
Eftersåning af fairway 2, 3, 4 og 5 sker meget snart. Vi har indkøbt græsfrø og kommunens såmaskine er
bestilt. Så kan vi kun håbe på hjælp fra oven i form af passende regnmængder. Vi har dog en mulighed for
at vande med flytbare sprinklere, men det vil vi helst undgå.
Opretningen af nogle af vores teesteder vil blive gennemført i løbet af oktober måned. Der er enkelte af
teestederne, som godt kunne rettes op, så de bliver helt plane og vandrette. Det er dog på ingen måde
kritisk. Vi må se, hvor meget vi kan nå i år, og hvis vi ikke når det hele, så kan vi også leve med det!

4. Nyt fra udvalgsmedlemmer.
Ingen særlige bemærkninger, som ikke allerede er blevet informeret eller debatteret.

5. Næste møde
Tirsdag den 5. november, kl. 14.00 i klubhuset. Her bliver hovedemnet gennemgang af næste års budget.

