
Baneudvalget, Maribo Sø Golfklub 

Møde, den 28. oktober, 2021.  
Til stede: Niels Gram (NG), John Simonsen (JS), Per Rasmussen (PR), Bente Olsen (BO) 

Afbud: Peter Skjold (PS), Casper Buchholtz (CB) 

 

1. Status på igangværende opgaver. 
Fairway øvebunker og greenbunker ved indspilsområdet: Arbejdet er så småt gået i gang. Mulige 

placeringer for fairwaybunkeren er markeret, men vi mangler PS og CB accept. Det bør ske meget snart. 

Jord til/fra gravearbejdet vil blive anvendt til renoveringen af greenbunkeren ved indspilsgreen. 

Vinteropgaver: Udover øvebunkers vil vi prioritere at renovere den højre greenbunker på hul 15. Hvis der 

bliver tid, så skal der også ryddes noget op i beplantningen omkring hul2 på par3-banen, og der skal måske 

køres noget jord på fairway. 

Driving range hegn: Problemet med vildfarne bolde henover Refshale Byvej og Blæsenborg Alle prøver vi at 

begrænse ved at forlænge det eksisterende hegn rundt om hjørnet til Refshale Byvej. Desuden skruer vi 

udslagsmåtterne fast, så de peger i den ønskede spilleretning. Hvis det ikke hjælper, kan vi flytte 

udslagsstederne nærmest Refshale Byvej. Og hvis det heller ikke hjælper, så bliver vi nødt til at bruge mere 

drastiske midler! 

 

2. Revision af Masterplan 
Den nye version af Masterplanen er nu skrevet. Bestyrelsen har godkendt den, og den er nu klar til 

offentliggørelse.  

Hvis der bliver tid, og vi kan samle mandskab, vil vi forsøge at starte på nogle af de ’nemme’ tiltag i 2022, 

dvs. ændret klipning af fairway/semirough og beplantningen. Der bliver sat 20 tkr. i budgettet 2022 til 

beplantning. 

   

3. Budget 2022  
Vores ønske til budget blev gået igennem, og forslaget bliver sendt til bestyrelsen til videre bearbejdning. 

Vi forudser prisstigninger på f.eks. brændstof og gødning, og ekstraudgifter til den nævnte beplantning. Alt i 

alt er forslaget på 682 tkr., hvilket er 77 tkr. dyrere end budget 2021. 

 

4. Diverse 
DGU afholder regionalt greenkeepermøde den 30. november i vores klublokaler. Mødet henvender sig til 

greenkeepere og baneudvalgsmedlemmer. 

Hul 18: Vi har den anbefaling, at man ikke slår sit 1. slag, så længe der er trafik ude på vejen. Men – det er 

ikke nogen nedskrevet lokalregel, og derfor er det i sidste ende op til den enkelte spiller, om han/hun følger 

denne anbefaling. Vi overvejer at sætte et skilt op ved teestedet, som gør opmærksom på dette forhold. 

 



Baneudvalget, Maribo Sø Golfklub 

5. Næste møde. 
Næste møde er torsdag den 24. februar 2022, kl. 18.30 i klubhuset. 


