
Baneudvalget, Maribo Sø Golfklub 

Møde, den 18. november, 2020.  
Til stede: Niels Gram (NG), John Simonsen (JS), Per Rasmussen (PR),  

Bente Olsen (BO), Casper Buchholtz (CB) 

 

1. Status på igangværende opgaver. 
Vi har vertikalskåret fairways på hul 1-9 og fjernet materialet, som blev revet op. Det vil helt sikkert hjælpe 

på omsætningen af det organiske materiale, så vi reducerer opbygningen af filtlaget under græstæppet. 

Der skal dog flere behandlinger til for at det kan reducere filtlaget signifikant. Hul 10-18 bliver behandlet i 

2021, når der bliver tid imellem de daglige opgaver, forhåbentlig i starten af sæsonen. 

Greenbunkeren ved hul14 er blevet reetableret, som den blev konstrueret i tidernes morgen. Efter mange 

års bunkerslag og kantskæring er bunkerne blevet dybere og rykket tættere på greenen. Væggen ind mod 

greenen er blevet bygget op med tørv for at jorden ikke så let skal skride sammen. Venstre greenbunker 

ved hul 15 har fået samme behandling. Den højre greenbunker skulle gerne blive lavet i løbet af vinteren. 

Opretning af teesteder er ikke blevet lavet i denne omgang. Der var ikke tid tilovers. Hvis vi får tid, vil 

teesteder ved hul 4 have prioritet. 

Etableringen af en øve-fairwaybunker er planlagt til foråret. 

 

2. Masterplan, version 2020. 
Coronaen satte en stopper for de planlagte medlemsmøder. Vi forventer at gennemføre møderne i 2021, 

sandsynligvis i april måned. Målet vil være at masterplanen skal være opdateret og skrevet senest 30. juni, 

så eventuelle ændringer/forbedringer kan startes i efteråret 2021. 

 

3. Budget og investeringer 
Budgettet for 2021 blev diskuteret og besluttet. Kontoen ’Golfbanen’ blev sat til 260 tkr., hvilket er det 

samme budget som i 2020. Kontoen ’Drift maskiner’ blev sat til 345 tkr., som er noget laverer end 2020 

budgettet på 418 tkr. Det skyldes at vores leasingaftale er færdigbetalt (den kostede i 2020 ca. 60 tkr.). 

Vi planlægger en række investeringer i løbet af de kommende år. Der har ikke været væsentlige 

investeringer i maskiner eller banen de seneste 5-6 år, og vores materiel bliver ældre. Vi vil bede om 

investering i en brugt greenklipper, som sandsynligvis kan koste 250 tkr. Derudover en ny banebil til 

erstatning for den gamle, som er meget slidt og gammel. 

 

4. Nyt fra udvalgsmedlemmer og diverse 
Vinterteesteder og -greens er lavet gjort klar. Vi holder sommergreens åbne så længe, som vejret tillader 

det. Men når vi lukker greens, vil de forblive lukket indtil sæsonstarten i 2021. Der kan dog blive tale om 

kortvarige lukninger af hele banen, hvis JS vurderer at det vil skade banen at spille på den.  
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Fra nu af vil vi kraftigt opfordre alle medlemmer til at bruge bærebags. Det sker for at skåne græsset, som 

er meget følsomt overfor slid på denne årstid. Der er tale om en opfordring og ikke et påbud. Vi kan ikke 

administrere, hvem der kan få lov at bruge vogn, og hvem der ikke må. Derfor kan de medlemmer, som 

mener at de absolut ikke kan gå en runde med bærebags, selv afgøre om de vil bruge vogn. Vi ser dog 

meget nødigt at de små scootere bliver benyttet – de er meget hårde ved græsset og underlaget. 

 

5. Næste møde. 
Næste møde er torsdag den 11. marts, kl. 15.00 i klubhuset (eller andet passende lokale) 

 

 


