Baneudvalget, Maribo Sø Golfklub

Møde, den 3. september, 2020.
Til stede: Niels Gram (NG), John Simonsen (JS), Per Rasmussen (PR),
Bente Olsen (BO), Casper Buchholtz (CB)

1. Status på igangværende opgaver.
Nye infotavler til tee51 er i produktion på klubbens tømmerværksted. Projektet er blevet noget forsinket
pga. af andre opgaver, som blev lavet først. Tavlerne bliver sat op løbende i løbet af de næste par måneder.
Boldvaskeren på hul10 står et forkert sted. Den flyttes hen til bænkområdet, når der bliver tid til overs.
Programmet med optimering af græssammensætningen i vores greens forløber efter planen. Optællingen i
juli viste, at der tilsyneladende nu er en anelse mere almindelig hvene i greens sammenlignet med maj
måned – og det er, hvad vi ønsker. Ved den visuelle vurdering blev greens bedømt med høje scores for
helhedsindtryk og tæthed. Der er ikke længere nogen synlig forskel mellem greens 1-9 og greens 10-18.
Hastigheden på greens var i gennemsnit 8,7 på stimpmeteret, med en variation fra 8,0 til 9,0 på de enkelte
greens. Det vurderes som en fornuftig hastighed til ’hverdagsbrug’. Programmet fortsætter i sæson 2021,
og her kan vi måske begynde at interessere os for de enkelte greens, således, at der bliver stor ensartethed
fra den ene green til den anden.
Fairways har i år set ganske pæne ud. Der har været begyndende tørkepletter, men vi er flere gange blevet
reddet af regn i sidste øjeblik. Vi skal dog fokusere mere på at bekæmpe filtdannelsen med vertikalskæring
og strigling, ellers kan det blive et problem på nogle fairways. Vi foretager en eftersåning i september på
udvalgte fairways.

2. Masterplan, version 2020.
De overordnede retningslinjer for eventuelle baneændringer er blevet godkendt af bestyrelsen, og det vil
derfor være disse retningslinjer, som danner rammen for alle forslag til baneændringer.
Næste skridt i processen bliver afholdelse af medlemsmøder, hvor ideer og forslag fra medlemmerne kan
blive præsenteret og fremlagt. Vi planlægger at holde to møder, hhv. 29. oktober og 12. november. Ved
møderne skal fremkomne forslag ikke diskuteres og/eller vedtages, men blot kontrolleres om de opfylder
retningslinjerne. En ikke-overholdelse af retningslinjerne vil være den eneste grund til en afvisning på dette
tidspunkt.

3. Forslag og ideer fra Casper
CB fremlagde en række ideer og forslag til ændringer og forbedringer.
Etablering af en trænings-fairwaybunker: Vi undersøger om bunkeren kan ligge på drivingrange i nærheden
af Par3-banens hul nr. 6, altså helt oppe på toppen af bakken. Placeringen skal dog ikke genere boldsamling
og andet. Udføres snarest muligt af JS og PR.
Beplantning på hul nr.4: Henvises til forslag for Masterplan version 2020.
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Udvidelse af indspilsgreen: På sigt bør vi etablere en rigtig green med grusunderlag, vanding osv., som skal
have cirka samme størrelse som vores greens på 18-hullers banen.
Opsætning af stærekasser: Vi retter henvendelse til Mandagsdrengene om at producere så mange
stærekasser som muligt.
Greenbunker, som ligger 15-20m fra green: Når vi får tid, kan vi flytte den dybe greenbunker ved
indspilsgreenen ca. 10 meter tilbage og samtidig udforme bunkeren, så der bliver et større område der kan
anvendes til træning.

4. Nyt fra udvalgsmedlemmer og diverse
BO viste fotos fra et banebesøg, hvor man bruger en slags lille omvendt paraply i flaghullet. Denne
anordning gør det meget nemmere at tage bolden op af hullet. NG undersøger, om vi kan skaffe sådan
noget og om det er anvendeligt sammen med vores gule markeringsflag på flagstangen.

5. Næste møde.
Næste møde er torsdag den 19. november, kl. 15.00 i klubhuset (eller andet passende lokale)

