
Baneudvalget, Maribo Sø Golfklub 

Møde, den 3. november, 2022.  
Til stede: Niels Gram (NG), John Simonsen (JS), Per Rasmussen (PR), Bente Olsen (BO), Peter Skjold (PS) 

 

1. Status på igangværende opgaver. 
Driving range: Vi har ikke modtaget forslag fra elitespillerne vedrørende en mulig løsning på problemet med 

træningsbolde, der skydes hen over vejene. Baneudvalget vil derfor forsøge at anlægge nogle 

udslagssteder, som placeres ca. 50 meter bagved de eksisterende udslagsmåtter. Når disse udslagssteder 

skal benyttes, vil det blive spillernes egen opgave at sørge for at der ikke er andre spillere, som kan komme 

i fare for at blive ramt af bolde.  Helt konkret bliver der slået et område af græsset, som kan bruges, og der 

vil blive sat skilte op med anvisninger omkring brugen af udslagsområdet. 

Indkøb af sirene: Der bliver indkøbt en sirene, som monteres på den gråmalede gavl på 

værkstedsbygningen (vestlig retning). Opsætningen klares af husudvalget, og det sker sandsynligvis inden 

længe. 

Træer i nærheden af putting green:  JS har talt med husudvalget om at fælde det store lindetræ, som står 

ved terrassen ud mod Refshale Byvej. Det er et stort 3-stammet træ, som skal fældes oppe fra og ned, og 

der skal bruges en lift til arbejdet. Vi håber også at et mindre træ lige ved putting green også kan blive 

fældet. Træerne giver skygge og suger kraft ud af jorden til skade for græssets vækst. 

Beplantning på banen: Vi indkøber egetræer for de budgetterede 20 t.kr. De skal plantes efter beskrivelsen 

i masterplanen, men det vil kun dække en del af den totale plan. 

 

2. Budget og økonomi 
Budgettet for 2023 blev gennemgået og fastlagt. Udgifterne til ’Banen’ blev sat til 322 t.kr., hvilket er ca. 30 

t.kr. højere end budget 2022. Udgifterne til ’Drift maskiner’ blev sat til 437 t.kr., som er 85 t.kr. højere end 

budget 2022. Stigningerne skyldes primært de højere priser på brændstof, gødning mm., men også udgifter 

til nye ventilbokse til vandingsanlægget. 

På investeringssiden blev der afsat et ønske om indkøb af banemaskiner til 200 t.kr. 

 

3. Fokusområder 2023 
Udover de planlagte forbedringer af bunkers mm. vil der ikke være særlige indsatsområder, som skal 

prioriteres.  

Vi vil fortsat have fokus på at holde hastigheden på greens på 9-10 på stimpmeteret. Og 

græssammensætningen og kvaliteten på greens vil følge den samme plan som i 2022.  

 

4. Diverse  
Vi har modtaget et forslag fra Michael Bonde vedrørende planen for etableringen af flere teesteder til 

tee62. Forslagene blev gennemgået, og de vedtagne ændringer bliver skrevet ind i masterplanen, som vil 

kunne læses på klubbens hjemmeside. NG sørger for opdateringen snarest. 
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Banen forberedes inden længe til vinterbrug med teesteder og vinterhuller. Vi holder sommergreens åbne 

så længe som muligt, sandsynligvis til omkring nytår. Herefter vil de være lukkede et par måneder. Vi vil på 

samme måde som sidste år kraftigt opfordre spillerne til at bruge bærebags i vinterperioden. 

5. Næste møde. 
Næste møde er torsdag den 16. marts 2023, kl. 16.00 i klubhuset. 


