Baneudvalget, Maribo Sø Golfklub

Møde, den 6. februar, 2020.
Til stede: Niels Gram (NG), John Simonsen (JS), Per Rasmussen (PR), Bente Olsen (BO), Peter Christoffersen
(PC)
1. Gennemgang af kommentarer fra banearkitekten, Torben Starup.
Til dette punkt var Erik Rask til stede, fordi det var ham, som var sammen med banearkitekten, da han
besøgte os i september måned 2019. Arkitektens forslag og kommentarer blev gennemgået, og det hele er
nu skrevet ned sammen med tidligere forslag til baneændringer. Baneudvalget vil snarest muligt definere
en generel strategi for banen, dvs. de overordnede rammer for økonomi, pasning, beplantning,
sværhedsgrad osv. Herefter bliver det præsenteret for medlemmerne, som kan komme med deres forslag
til baneændringer. Slutteligt bliver det hele skrevet sammen til en revideret Masterplan for Maribo Sø
Golfklubs bane.
2. Status på igangværende opgaver.
Flag til markering af hulplacering: Flagstængerne bliver monteret med et stykke sort krympetape på midten
af stangen. Gule markeringsflag er indkøbt. Hulplacereingen bliver visualiseret ved at sætte
markeringsflaget under/over/på det sorte stykke for at markere en hulplacering forrest/bagerst/midt i
greenen. Bliver klar til sæsonstarten.
Klokker på Hul 5, 13 og 15: Tilbud på hårdttræ til stolper er indhentet, og det vil blive indkøbt snarest
muligt. Baneudvalget bestemmer placeringen af klokkerne inden længe.
Maling af teested markeringsplader: Arbejdet med at male pladerne hvide er i gang, og det vil være klart til
sæsonstarten.
Nye infotavler til Tee51: Tilbud på træstolper er indhentet. NG sørger for at indkøbe info-tavlerne, som vil
blive det samme tryk som i baneguiden, og størrelsen bliver ca. 15x30 cm. Infotavlerne anbringes øverst på
stolperne i en vinkel på ca. 45 grader. Bliver klar til sæsonstart, eller snarest herefter.
Møblering af bænke, skilte osv. ved teested 10: Møbleringen er gennemført. Vi vil dog dreje infotavlen 90
grader, så man kan læse tavlen, når man står på teestedet.
Opretning af teesteder: Hul 10 er blevet oprettet. Mere nåede vi ikke i løbet af vinteren. Arbejdet
fortsætter, når vi får tid og alle mand er raske og rørige!

3. Budget og indkøb 2020.
Budgettet 2020 er endeligt godkendt af bestyrelsen. Banens drift er sat til 260 t.kr. (2019 = 316 t.kr.).
Forskellen fremkommer som besparelser på vandforbrug og mindre indkøb af topdressing (pga.
eksisterende lager). For drift af maskinerne er budgettet 2020 = 418 t.kr. (2019 = 529 t.kr.) Her skyldes
forskellen, at vores leasingaftale ophører i 2020, og vi skal derfor betale mindre leasingafgift.
NB! Udgifter til lønninger er ikke længere en del af banens budget. Disse udgifter bliver opgjort sammen
med andre lønninger.
Indkøb af de vigtigste materialer er bestilt, og det bliver leveret i marts måned.
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4. Året 2020 – de vigtigste opgaver.
En revideret Masterplan skal udformes: Se punkt 1.
Fortsat bekæmpelse af filtdannelse på fairways: Kontinuerlig vertikalskæring, eventuelt suppleret med
rivning af fairways. Moderat gødskning.
Fortsat opretning af udvalgte teesteder
Eftersåning af fairways: Fairways nr. 3-5 observeres henover sommeren. Hvis det fortsat ser ud til at være
en forbedring af græstæppet, vil vi fortsætte med eftersåning af yderligere 3-5 fairways i august-september
måned.
Den nye Masterplan: Hvis muligt, teknisk og økonomisk, kan vi gennemføre 1-2 projekter fra den
kommende Master plan i løbet af efteråret.

5. Diverse og næste møde.
Der er et ønske om, at vi får opsat boldvaskere på flere huller, helst alle hullerne. NG undersøger priser, og
hvis budgettet tillader det, vil vi indkøbe nogle stykker i år.
Den store grenbunke mellem hul 1 og 8 skal afbrændes senest 1. marts (ifølge brandmyndighederne).
Greenkeeperne sørger for det.
Vi skal have afklaret, om vi kan skaffe en sæsonhjælp til månederne april-september til billige penge, evt.
anvende Tommy på samme måde som i 2019, aktion JS og NG.
PC foreslog, at vi til næste vintersæson kunne lave en forsøgsordning, hvor vi holder greens åbne hele
vinteren (med forbehold for vejret), og at der anvendes små måtter til slag på fairway og semirough (for at
skåne græsset). Greenkeeperne er ikke begejstrede for at holde greens åbne, fordi det slider
uforholdsmæssigt meget og desuden har vi ikke mandskab i vinterperioden til at passe greens. Vi bruger
sæsonen til at overveje forslaget!
Næste møde blev ikke fastlagt, men forventes afholdt i marts 2020.

