
Baneudvalget, Maribo Sø Golfklub 

Møde, den 26. maj, 2021.  
Til stede: Niels Gram (NG), John Simonsen (JS), Per Rasmussen (PR),  

Bente Olsen (BO), Casper Buchholtz (CB), Peter Skjold (PS) 

 

1. Status på igangværende opgaver. 
Fairway øvebunker. Placeringen af bunkeren blev diskuteret, og den sandsynlige placering kan blive mellem 

udslagsskuret og par3-banens hul6. Den endelige beslutning bliver dog truffet på stedet, lige inden arbejdet 

går i gang. Der bliver først tid til efteråret, når den daglige pasning bliver mindre krævende. 

 

2. Masterplan, version 2021. 
Nu er det muligt at gennemføre de planlagte medlemsmøder vedrørende forslag til banens udvikling. Vi vil 

derfor gennemføre to møder i juni, den 10. og den 24. Når alle forslag er indkommet, inklusiv de allerede 

eksisterende forslag fra Masterplanen og arkitekten/Baneudvalget, vil Baneudvalget sætte sig sammen for 

at opdatere Masterplanen til version 2021, og planen skal være færdig ultimo september. Vi vil bestræbe os 

på at lave en plan, hvor der er en rød tråd igennem alle forslag. Det er også vigtigt at understrege, at den 

nye plan ikke kan blive et resultat af demokratiske afstemninger hul for hul, eller lignende procedurer. Det 

bliver Baneudvalgets opgave at formulere en samlet plan, på basis af alle indkomne forslag og med respekt 

for banens nuværende set up.  

 

3. Budget 2021 og investeringer 
Status pr. 25. maj viser, at vi har forbrugt 67% af det samlede budget for hele året. Vi har dog indkøbt hele 

årets forbrug på mange af posterne, så indtil videre ser det ud til at budgettet kan holde. Men der kan blive 

tale om en mindre overskridelse. Vi følger udviklingen tæt. JS nævnte, at han ikke altid ser fakturaerne 

inden de bliver bogført. NG vil sige det videre til kontoret. 

Investeringer: Der er indkøbt en ny banebil til ca. 115 t.kr. Nedbruddet på styresystemet til vores 

vandingsanlæg vil sandsynligvis koste i nærheden af 200 t.kr., og dette beløb skal tages fra det tildelte 

investeringsbeløb på 250 t.kr. (som dermed ikke er tilstrækkeligt) 

   

4. Nyt fra udvalgsmedlemmer og diverse 
Når spillerne bruger udslagsskuret er der en tendens til, at de oftere skyder bolde ud på Refshale Byvej. 

Man bør sigte mere i retning af Blæsenborg Allé, og det kan afhjælpes ved f.eks. at dreje udslagsmåtterne 

og/eller sætte skilte op i skuret. Man kan også forbyde at bruge langtslående køller, men det vil vi helst 

undgå. Vi kan også forlænge hegnet i kanten af driving range, men det vil kræve temmelig mange meter – 

og det pynter heller ikke i landskabet. 

Vi vil overveje at anskaffe nogle ’boldløftere’, som sidder i bunden af koppen på flagstangen. Denne skive 

løftes op sammen med flagstangen, og derfor skal man ikke rode rundt i selve hullet for at få fat i sin bold. 

En model kan f.eks. være PickUp, som kan printes med sponsorreklamer. (NG/JS) 
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Græsbestemmelse på vores greens vil blive undersøgt to gange i år, i juni og i september. NG gennemfører 

bestemmelsen, men vil gerne have hjælp til prøvetagningen. 

Vi reducerer klippehøjden til 4 mm. Det vil give lidt hurtigere rul og sandsynligvis også påvirke 

græssammensætningen i positiv retning. 

Vi indkøber løbende en ny type af bunkerriver. Det er en sort model med et mere kompakt hoved og 

kortere tænder. Giver bedre mulighed for at glatte sandet end den nuværende type. 

Der er bestilt nye baneguides. De gamle havde uheldigvis ikke fået påtrykt afstande, og dermed var de i 

praksis ikke anvendelige. 

 

5. Næste møde. 
Næste møde besluttes, når medlemsmøderne vedrørende Masterplanen er gennemført. 


