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Referat af møde i Baneudvalget (BU) tirsdag den 18. april 2017
Deltagere:

1.

Georg Bjørn Severinsen (GS), Gitte Bast (GB), Jørgen Pape (JP), Carl Boyum Johansen (CB) og
Adam Evans (CGK) samt alle greenkeepere/assistenter til mødets 1. del.

Møde med greenkeeper
staben

Feedback fra greenkeeper staben koncentreredes om 4 forhold. Mere
positiv kommunikation, prioriteret langsigtet planlægning af arbejder på
banen, BU ønske om generelt færre fastansatte til fordel for mere mandskab i ”højsæson” samt fortsat sikring af et godt samarbejde med de frivillige om de typiske opgaver/arbejder på banen – såsom færdiggørelse
af stier o.l.
En oversigt (katalog) over egnede opgaver for de ”frivillige” er under udarbejdelse, som resultat af møde holdt 11. april.
Mødet sluttede i en god og konstruktiv atmosfære.

2.

Godkendelse af dagsorden

Intet at bemærke.

3.

Opfølgning på sidste referat

Skitse over P-forhold mm er under udarbejdelse og vil snart finde vej til
FGK hjemmeside.
Anskaffelse af centermarkeringsplader på teesteder er nært forestående,
jf. aftale lavet med regeludvalget.

4.

Siden sidst

11.april møde om opgaver for frivillige

Godt konstruktivt møde – referat herfra endnu ikke tilgået, men forventes snarest.

Jubilæums reception –
donationer (Starterhus)

Det er CGK, der vil være tovholder for det nye ”Starterhus” og således forestå at aftaler med forhandler/leverandør, frivillige m.fl. sættes i værk.

5.

Årets planlægning

Alle BU medlemmer fremkommer med forslag – gode ideer – vedr. FGK
Jubilæums match.

6.

Personel

19. april starter Helle i arbejds-prøvning hos greenkeeperne for foreløbig
en 12 ugers periode. Endvidere er Maribel Ewans fra 1. marts ansat som
sæsonarbejder på deltid - ca. 45 timer om måneden.

Sæsonarbejde
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7.

8.

Banen
Hævede teesteder

Der var enighed om at lade hul 16 nye teesteder være 1. kandidat for
eleverede (hævede teesteder.

Hul 11 bunkers

De 2 nye fairway bunkers på hul 11 (højre side) er under konstruktion.

Økonomi
Budget/kontoplan 2017

9.

10.

Projekter
P-pladsen – skitse

Materiel
Havareret køretøj (rep.
eller udskiftning?)

11.

Den endelige kontoplan kan ikke færdiggøres p.t., da regnskabsføreren
er sygemeldt. Kontoplan og budgettal vil efterfølgende blive forelagt kassereren.

Under udarbejdelse

Muligheden for at anskaffe 1 traktor med grab mm undersøges; en sådan
ville være et stort plus i f. m. oprydning i vandløb og småsøer, udgravning i søer, anlæggelse af bunkers og nye teesteder mm., som erstatning
for det havarerede arbejdsfartøj.

Eventuelt
Der introduceres et nyt standard dagsorden pkt.: Pkt. 11. ”Hjemmesider”
Hjemmesider
Der er bl.a. en del hængepartier på hjemmesiden: ” Golfbanen ”og visse
af de underlagte sider/menuer, f. eks. opererer siderne Baneguide, Konverteringstabel og Scorekort stadig med røde, blå, gule og hvide tee steder.
CB undersøger bl.a. ved kontakt til vores nye Web master Britt Reese om der
allerede er iværksat en opdatering af disse områder.
Næste møde er planlagt afholdt tir den 23. maj kl. 15.

Næste møde
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