Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Hermed referat fra mødet i baneudvalget onsdag den 11. november kl. 13.30.
Dagsorden.
1. Godkendelse af referat fra mødet den 7. oktober 2020.
Ingen bemærkninger.
2. Udkast til budget 2021..
Vi gennemgik de udsendte udkast til budget for 2021 som var udarbejdet af Leif og
Flemming. Leifs budget indeholder de forbrugsvarer som han skal bruge i 2021 for at kunne
holde banen i den stand som vi gerne vil have den.
Der er en del gødning og græs på lager til brug i 2021, som gør at vi i budgettet for 2022
skal have indkøbt tilsvarende mængder, for kr. 46.202.
I forhold til det budget som Leif havde lavet for 2020 kunne vi se, at der manglede budgettal
i det fremlagte og godkendte budget for 2020 på kr. 30.000.
Udover de udgifter som Leif skal bruge på banen er der udgifter i størrelsesordenen kr.
113.000 som Leif ikke administrerer. Det er udgifter til vand, vandforbrug, forsikringer, el
til pumper og alarmer.
Vores lønbudget for 2021 blev gennemgået. Der er ikke afsat budgetbeløb til Bent og Hans
Jørgen som er gået på seniorpension.
Der er derfor afsat budget til en person i 9,5 måneder og en person i 7,5 måneder til hjælp
for Leif. Der er indregnet feriepenge, så hvis disse to afvikler ferie i sæsonen, kan
ansættelsen forlænges tilsvarende. Der er indregnet et mindre beløb til en mekaniker, som
vil være et problem for os på længere sigt, som vi skal have afklaring om.
Vores budget er givet videre til finansudvalget og til kassereren, som laver en fornyet
beregning af lønbudgettet.
3. Anskaffelser til de kommende år.
Vi skal lave et oplæg til bestyrelsen med en prioriteret liste over nødvendige anskaffelser i
de kommende år.
a. Opgradering af vandingsanlæg. Leif afventer tilbagemelding fra Sverige på pris for
opgradering af nuværende system, samt installation og test af systemet. Anslået på
nuværende tidspunkt kr. 30.000.
b. Renovering af pumpebrønden ved hul 15. Her er hydroforerne slidte og det giver en
masse start/stop på vores pumpe og problemer hos vandværket. Brønden er gravet ned og
det giver meget fugt som går ud over de elektriske installationer, så derfor skal vi have
brønden med installationer op i jordhøjde. Dette kræver en lille bygning, i stil med de hytter
vi har ved drivingrange.
Prisen for udskiftning af hydroforer og el arbejder fra for nogle år siden var på ca. kr. 55.000
og ca. kr. 10.000 for en hytte. Samlet udgift ca. 70.000 i dagens priser. Nøjagtig pris kan
først fås ved indhentning af nye tilbud.
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c. Renovering af taget på nuværende garagebygning ved greenkeepercenteret. Eternittaget er
med mange huller i pladerne, og vi tror ikke at enkeltplader kan udskiftes uden at
omliggende plader også går i stykker. Derfor må vi se i øjnene at alle plader skal skiftes ud.
Flemming har haft kontakt til Ejnar Toft Kofoed som anslår at et nyt eternittag kan lægges
for ca. kr. 70.000 incl. moms.
Ejnar vil gerne være behjælpelig med tilbudsindhentning. Han fraråder at vi etablere
stålplader, som vil danne kondens på indvendig side. Stålplader som ikke får kondens er lige
så dyrt som eternit. Dette skal udføres at en entreprenør og der skal indhentes konkrete
tilbud via en licitation.
Ejnar oplyser at eternitfabrikken har haft en pulje med tilskud ved udskiftning af eternittag.
Om der er noget tilbage i puljen vides ikke.
d. Etablering af et fast underlag til brug for en kommende bygning hvor vi har spærene
liggende. Denne bygning kan deles op i flere tempi, hvor vi i første gang får støbt gulvet,
som kan bruges til at placere sand og andre ting på. Senere kan vi får rejst spærene og lagt
tag på bygningen så den kan bruges til opbevaring af gødning og som garage for maskiner
og udstyr.
Bygningen vil få et gulvareal på ca. 170 m2, og der skal her indhentes tilbud fra
entreprenører. Ejnar anslår af førte face med at lave fundament og støbe gulv vil løbe op
omkring kr. 230.000 og anden face er der ingen pris på, men det kan der komme et overslag
på i forbindelse med licitation på face 1.
e. På den korte bane mener vi ikke, at vi har behov for større maskine indkøb før vi kommer
frem til 2024 – 2024 hvor vi får behov for en ny klipper til greens. Dagspris er ca. kr.
4. Udgravning af vores søer.
Udgravningen er nu færdig, efter at hul 9 blev udgravet i sidste uge. Desværre kunne vi ikke
få vand i søen, fordi vandværkets ledning i skoven ved Robbedale har brud så de har lukket
for vandet til vort anlæg.
Søerne ser noget bart ud, og vi må se til foråret hvor meget bevoksning af græs der kommer
på siderne.
Vi drøftede om vi kunne få nogle sten til at ligge på siderne og i søerne for at give noget spil
i dem så der ikke ser så bare ud som nu. Der ser vi på til foråret. Martin undersøger om vi
kan få nogle sten et sted hvor han ved der er mange sten.
Søen på hul 8 og den nye sø på hul 3 vil ikke holde vand i hele sæsonen, men vil kun have
vand i om efteråret og foråret.
Vi har fået tilsagn fra Jan Steinlein at han vil forsøge at holde evt. ny vækst af dunhammere
nede i løbet af året, ved at skære dem af under vandoverfladen.
Vi har fået spørgsmål om anden bevoksning i søerne som åkander og lingende. Dette
undersøges.
Springvandet vil blive sat ud i søen ved hul 9 til foråret.
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5. Fældning af træer.
Vi har fået tilsagn fra 9 personer som gerne vil være med når vi fælder træer.
Vi forventer at kunne starte op på arbejdet når vi går over til 12 huller, så opstart i uge 48 på
hul 12. Derefter tages hul 13, hul 7 og hul 15.
Flemming skriver og orienterer de interesserede personer.
6. Overgang til vintergreen.
Buggykørsel vil blive stoppet fra tirsdag den 17. november, fordi der ventes en del regn i
uge 47.
I løbet af uge 47, kommer vi så til at gå over til 12 hullers banen på grund af vandet, men vi
vil i første omgang kunne spille til sommergreens på disse huller. Det drejer sig om hullerne
i spilleorden, hul 1 til 5, hul 13 til 16, hul 6 og 7 samt hul 18. Øvrige huller er lukkede.
Vi kommer til at spille på sommergreens fordi temperaturen i jorden fortsat er høj så der er
vækst i græsset og dermed skal klippes.
Når jordtemperaturen falder eller der er kommet meget vand skifter vi til vintergreens og
vinter udslag.
Flemming sørger for at der kommer information i nyhedsdrivet.
7. Lukning af 9 – huls banen.
Denne bane vil blive lukket i løbet af uge 47.
8. Andre opgaver vi skal lave medens Leif er på ferie.
Flemming vil have adgang til nøglerne til greenkeepercenteret og koden til alarm så vi kan
komme ind og hente nødvendigt udstyr til de arbejder som skal gennemføres i perioden frem
til medio februar hvor Leif kommer tilbage.
Det vil primært være arbejdet med at fælde træer som skal gennemføres i denne periode. Der
vil fortsat være adgang til en banevogn på samme måde som hidtil.
9. Møde med de frivillige.
Flemming indkalder til møde med kontaktpersonerne for de selvstyrende grupper på banen.
Dette sker onsdag den 18. november kl. 13.30 i cafeen.
10. Plante 200 træer.
Rønne havn har desværre trukket tilsagnet om de 200 træer tilbage. Vi har fået en
forblommet svar fra havnens informationsmedarbejder, som mener at hvis vi får træer vil
alle andre håndbold og fodboldklubber også søge om at få træer.
11. Tipvogn til greenkeeperne.
Der er købt en vogn med et godt tip.
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12. Evt.
Det er ikke yderligere ting på programmet end det som er nævnt under punkt 10 og 11.

Rønne, den 14. november 2020
Flemming
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