
Baneudvalget, Maribo Sø Golfklub 

Møde, den 24. februar, 2022.  
Til stede: Niels Gram (NG), John Simonsen (JS), Per Rasmussen (PR), Bente Olsen (BO), Peter Skjold (PS), 

Casper Buchholtz (CB) 

 

1. Status på igangværende opgaver. 
Fairway øvebunker og greenbunker ved indspilsområdet: Fairwaybunkeren er færdig og klar til brug. Den 

dybe greenbunker ved indspilsgreen er ved at blive fyldt op med jord. Senere vil vi grave en ny bunker 

længere væk fra green. Det sker sandsynligvis først efter sæsonen 2022. Vi må derfor leve med en enkelt 

bunker ved indspilsgreenen i den kommende sæson.  

Green bunker ved hul 15: Vi når ikke at renovere bunkeren denne vinter. 

Driving range: Vi vil skrue udslagsmåtterne fast til fliseunderlaget, så de peger i den retning som vi ønsker 

spillerne skal sigte. De bliver dog ikke skruet mere fast end, at man kan løfte kanten og sætte en tee i 

måtten nedefra. Vi håber at dette vil afhjælpe problemet med vildfarne bolde. Hvis det ikke er nok, må vi 

forlænge hegnet rundt om hjørnet til Refshale Byvej.  

 

2. Økonomi 2022 
Budgettet for 2022 opererer med lidt større udgifter for at imødekomme prisstigninger på brændstof, 

gødning mm. De samlede udgifter er derfor steget fra 574 t.kr. i 2021 til 644 t.kr. i 2022. I 2022 budgettet er 

der afsat 20 t.kr. til beplantning, som skal bruges til at realisere beplantningerne, der er nævnt i 

masterplanen (helt eller delvist). 

Til nye investeringer er der afsat 250 t.kr. til eventuelle banemaskiner, 181 t.kr. til renovering af 

vaskepladsen og 50 t.kr. til udbygningen af maskinladen.  

   

3. Fokusområder i 2022 
Som nævnt ovenfor vil vi gerne igangsætte beplantningerne, der er beskrevet i masterplanen. Vi finder et 

hold, der kan gennemføre den praktiske side af sagen. JS og PR vil definere den præcise placering af 

beplantningen, hvorefter holdet klarer selve beplantningen. Om vi kan nå at gennemføre alle beplantninger 

i år er usikkert, men vi prøver at komme så langt som muligt. 

Vi fortsætter programmet med såning, gødning og analyse af græstyper i vores greens. Vi nøjes dog med en 

enkelt analyse i juni måned. Vi vil også forsøge at øge hastigheden på vores greens, fra det nuværende ca. 

8,5 på stimpmeteret, til ca. 9. Det vil vi gøre ved at klippe greens hver dag (hidtil har mandag været 

’hviledag’), vi vil klippe ned til ca. 3,5 mmm (indtil nu har 4 mm været det korteste), og vi vil forsøge at 

tromle greens en gang om ugen. Vi vil lave målinger af hastigheden gennem hele sæsonen, så vi kan måle 

effekten af de forskellige behandlinger. 
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4. Diverse 
Vi har modtaget forslag fra Michael Bonde til nogle ændringer på par3 banen. Ved at flytte nogle af 

teestederne kan vi optimere retningen og variere længderne på hullerne, så de bliver mere sikre og 

forskellige. Vi har f.eks. flere huller med en længde på ca. 60 meter.  Hvis vi kan få samlet et hold frivillige, 

burde det kunne lade sig gøre at gennemføre ændringerne inden sæsonstart. 

5. Næste møde. 
Næste møde er tirsdag den 21. juni 2022, kl. 18.30 i klubhuset (eller hos JS). 


