Baneudvalget, Maribo Sø Golfklub

Møde, den 30. april, 2020.
Til stede: Niels Gram (NG), John Simonsen (JS), Per Rasmussen (PR), Bente Olsen (BO), Casper Buchholtz
(CB)
1. Status på igangværende opgaver.
Klokkerne til hul 5, 13 og 15 er nu klar til opsætning. Udvalget mødtes på hul nr. 15 og besluttede
placeringen af klokken. Placeringen på hul nr. 5 blev også fastlagt. Placeringen på hul nr. 13 bliver som den
nuværende.
De hvidmalede teestedsmarkeringsplader er sat op, og det ser ud til, at de fungerer godt. De er i hvert fald
blevet meget mere synlige.
De nye infotavler til tee51 er i produktion. Tavlerne med oversigt over hullerne er bestilt, men vores
leverandør er særdeles langsommelig, så derfor overvejer vi at finde et andet firma .
Vi havde en plan om at skaffe nogle flere boldvaskere, ca. 3 stk. Det skulle betales af et sponsorat, som nu i
mellemtiden ikke bliver realiseret pga. Corona-krisen. Vi må nok derfor udskyde anskaffelsen til næste år.
Hvis der er penge tilovers på budgettet sidst på året, kan vi genoverveje anskaffelsen. Vi indkøber nogle
håndklæder til de eksisterende boldvaskere, og hvis de ellers får lov til at blive hængende, vil vi fremover
gøre håndklæderne til fast inventar på banen.
Kommunen stiller to personer gratis til vores rådighed til greenkeeperarbejdet. Tommy, som vi havde sidste
år, vil arbejde 20 timer/uge. Casper, som er ny, vil arbejde 17 timer/uge. Det varer foreløbigt i 3-4 måneder.

2. Året 2020 – de vigtigste opgaver.
Listen over de vigtigste opgaver i 2020 er stadigvæk de samme,
-revidering og opdatering af Masterplan
-bekæmpelse af filtdannelse på fairways
-opretning af udvalgte teesteder, Hul nr. 4 (tee 59), nr. 5 (begge teesteder), nr. 7 (tee 51) og nr. 17 (begge
teesteder) har prioritet. Og det når vi ikke alt sammen!
Det skal understreges, at disse opgaver er opgaver, som kommer udover den daglige pasning af banen. Det
er altså opgaver vi tager fat på, når der er tid tilovers.

3. Strategien for den kommende masterplan
De overordnede forhold og principper bør fastlægges af baneudvalget/bestyrelsen før vi sætter gang i
arbejdet med at fremsætte og modtage konkrete forslag til banens udvikling. Det vil være spild af tid, hvis
vi diskuterer forslag, som på forhånd er urealistiske.
Udvalget diskuterede hvilke overordnede principper og retningslinjer, der skal være gældende for planen,
og som dermed kommer til at sætte rammerne for enhver ændring af banen. Desuden skal banens
masterplan være i overensstemmelse med klubbens generelle plan og strategi.
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Følgende principper blev diskuteret og vi startede så småt på selve beskrivelsen,
Økonomi: Hvad må eventuelle ændringer koste?
Pasning: Hvordan vil ændringer påvirke den daglige pasning?
Banens sværhedsgrad: Ønsker vi at gøre banen sværere eller lettere at spille?
Banens udtryk: Hvordan vil ændringer ændre banens type, udseende, dyreliv, planter osv.?
Disse principper kan vi forhåbentlig beskrive endeligt på vores næste møde i juni. Herefter vil vi være klar
til at invitere medlemmerne til at komme med deres ideer og forslag. Så må vi bare håbe, at
forsamlingsforbuddet bliver lempet, så det er muligt at indkalde til åbne møder i klubben.

4. Nyt fra udvalgsmedlemmer og diverse
Intet at bemærke

5. Næste møde.
Næste møde er tirsdag den 9. juni, kl. 15.00 i klubhuset (eller andet passende lokale)

