
Baneudvalget, Maribo Sø Golfklub 

Møde, den 4. november, 2019.  

Til stede: Niels Gram (NG), John Simonsen (JS), Bente Olsen (BO), Peter Christoffersen (PC) 

 

1. Status på igangværende opgaver. 

Kugler/flag til markering af hulplacering: Nu har vi endelig fået fat i det rigtige. Vi havde først valgt at bruge 

røde kugler, men da vi fik dem leveret, viste det sig at de var temmelig små og de var svære at lokalisere på 

lang afstand – og det er jo netop meningen med sådanne markeringer. Derfor har vi fået leveret nogle 

knaldgule markeringsflag, som sættes på flagstangen med en kraftig gummiring. Derudover har vi også 

indkøbt noget sort tape, der kan svejses fast midt på flagstangen. Dermed bliver det nemt at se ,om det 

gule flag er placeret i det sorte område (=hul er placeret i midterste del af green) eller om flaget er 

over/under det sorte område (=hul er placeret i bagerste/forreste del af green). 

Kontakt til kommunen: Enhver ændring af landskabet på vores bane skal præsenteres og godkendes af 

kommunen. Det skyldes en servitut på vores areal, som skal sikre at udsigten over Maribo-søerne ikke 

bliver forringet. Vi har sendt en oversigt, som viser alle de ændringer, vi kunne tænke os. Nu venter vi på 

svaret! 

Klokker på Hul 5, 13 og 15: 3 klokker er nu indkøbt og de vil blive monteret på galger og klargjort i løbet af 

vinteren. Inden sæson 2020 starter, vil vi placere disse klokker på hul 13 (erstatning af eksisterende) og på 

hul 5 og 15 (når man er kommet ned af bakken). 

Maling af teested markeringsplader: I løbet af vinteren vil vi prøvemale en plade i hvid farve for at se om 

det gør pladerne mere synlige ude på banen. Hvis det lykkes, vil alle markeringspladerne blive malet hvide 

indtil sæsonstart 2020. 

Møblering af bænke, skilte osv. ved teested 10: Greenkeeperne har initiativet til at starte denne 

ommøblering. Der hentes hjælp fra mandagsdrengene til arbejdet. Forventes afsluttet i løbet af vinteren. 

Græsklipning af området ved indspilsgreenen: Græsset er nu klippet ned i fairwayhøjde. Nu skal græsset 

have tid til at vokse sig tæt, hvilket sker når temperaturerne igen bliver på den rigtige side af 10 grader. 

Thomas G. Larsen kontaktes for at få information omkring eventuelle afstandsmarkeringsplader. Området 

er klar til brug allerede nu, men det vil først blive optimalt i løbet af foråret. 

 

2. Information fra greenkeeperne. 

Eftersåningen på fairway 3, 4 og 5 blev gennemført midt september, og vi er meget tilfredse med 

resultatet. Frøet spirede rigtig godt, og man kan allerede se en forbedring af græstæppet. Vi vil holde 

arealet under observation gennem foråret og sommeren, og hvis vi konstaterer en varig forbedring, kunne 

vi tænke at efterså flere fairways i 2020. 

Opretningen af nogle af vores teesteder vil starte inden længe. Teestederne på hul 4, 5, 7 og 10 vil blive 

prioriteret. Selve processen består at fjerne græslaget, opfyldning med jord og pålægning af græslaget. 

Vi har fået taget jordbundsprøver på nogle greens og fairways. Resultatet viser, at pH-værdierne generelt er 

faldende, hvilket er positivt. Vi har gennem årerne døjet med for høje værdier, som har den effekt at 
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græsset har sværere ved at optage næringsstofferne. Udover det, var der ikke de store overraskelser og 

afvigelser fra normalen. 

 

3. Budget 2020. 

Omkostningerne til bane- og maskindrift i 2019 vil sandsynligvis blive omkring 1,6 mkr. Til sammenligning 

var omkostningerne i 2018 på 2,0 mkr. Afvigelsen skyldes hovedsageligt besparelser på lønninger, 

vandværksvand, græsfrø, baneudstyr og leasingudgifter. 

Driftsbudgettet 2020 blev gået igennem, og forslaget til bestyrelsen vil være en samlet omkostning på 1,5 

mkr. Investeringsbudgettet er endnu fastlagt, men vi ved allerede nu, at leasingaftalen for 3 maskiner 

udløber til foråret, og vi kan købe maskinerne til scrapværdien (ca. 150 t-kr.?). Derudover vil en nyere 

klipper til teestederne være meget velkommen.   

 

4. Diverse og næste møde. 

I dag bliver der klippet en sti langs med grænsen af banen bagved teestedet på hul 7, som fortsætter på 

venstre side langs med teestedet. Dette har skabt flere farlige situationer, fordi gående ikke-golfere ikke 

har øje for spillerne, som slår ud på teestedet. Vi vil stoppe klipningen bagved teestedet, og det burde 

stoppe folk i at bruge denne rute. Samtidig vil vi opfordre mandagsdrengene til at beskære træer og buske 

ved den ’rigtige’ sti, som går langs med Blæsenborgskolen og som ender i det samme punkt et stykke foran 

teested 7 (action NG). 

Næste møde blev ikke fastlagt, men forventes afholdt midt marts 2020.  


