Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Referat fra baneudvalgets møde den 2. marts 2021.
Dagsorden:
1. Siden sidst.
Flemming orienterede om,
A. Træfældning som var gennemført på hul 12 og 13 før årsskiftet, samt at vi i morgen fortsatte
med at fælde træer på hul 7 og 15. Vi vil få en lift, så vi kan styne egetræer ind imod skoven
på højre side, samt vi får en flis hugger så vi kan få ryddet kvaset til flis. Flis skal bruges til
bede på banen, samt til de nye træer for at undgå at græsset kvæler træerne.
Kommunens skovafdeling kommer også onsdag og fælder nogle af de høje grantræer bag
hul 14, så der kan komme lys til greenen. De kører også træerne væk til deres flisplads.
B. Mette og Flemming har gennemgået lokalreglerne og fået dem tilrettet, så de passer til
forholdene på banen. De er sendt til godkendelse hos DGU. DGU har været med i processen
så vi er sikre på, at ændringerne kan godkendes inden sæsonstart.
C. Kloakledningen på cykelstien er ikke gjort færdig og i drift. Smeltevand kom op ad dækslet
ved opgangen til hul 13 og løb ned foran udslag på hul 6. Der er kommet en rende i
belægningen, men BEOF vil ikke anerkende at det kommer fra smeltevandet, men må være
fra andet vand. Vandet i ledningen blokeres ved pumpebrønden længere fremme ved hjørnet
til hul 5 fordi hele ledningen ikke er overtaget fra entreprenørerne og taget i drift.
D. Leif orienterede om, problemer med topdresseren, hvor båndet er gået i stykker. Der er
bestilt et nyt, udgift ca. kr. 10.000, som vi håber, vil blive leveret i næste uge. Hvis det ikke
kommer, har Leif tilsagn til at låne maskine i Rø.
E. Den nye sø på hul 3 er for effektiv. Terrænet er lavere ned imod green siden, og det gør at
vandet løb over og ned imod greenen. Leif har gravet en rende så vi får noget vand ud fra
søen. Vi skal lave en høj inddækning så begge ender af søen komme på samme højde. Så
kan vi få vand til at blive i hele søen.
2. Orientering om budgettet og investeringer.
Bestyrelsen behandler budgetterne på bestyrelsesmødet i morgen den 3. marts.
Flemming orienterede om det oplæg for driftsbudget som finansudvalget har udarbejdet og som er
lagt op til bestyrelsen i morgen. Forslaget indeholder de ønsker som Leif har til budgettet af
forbrugsvarer. På løn området indeholder forslaget de ønsker til bemanding som vi har fremsat.
En mand hele året, en mand i 9,5 måneder og en mand i 7,5 måneder. Der er afsat beløb til
mekaniker-hjælp nu når Bent er på pension. Hans Jørn er også gået på pension.
Vi vil forsøge at få en flex – job person til at servicere Rema 1000 banen i sommerperioden og dette
er indarbejdet i forslaget..
På investeringssiden er der indstillet vandingsanlægget til kr. 60.000 og pumpebrønden til kr.
115.000. Taget på garagebygningen skal i udbud for det overslag vi fik, er på kr. 143.000 og det er
der ikke råd til i år.
Begge disse investeringer er blevet godkendt på bestyrelsesmødet den 3. marts, og
planlægning er gået i gang.
Der bliver nedsat et bygningsudvalg som skal forestå ny tilbudsindhentning, og det kommer til at
indeholde en overdækning på siden af garagen som vi kan få udstyr under tag. Ejnar Toft Kofoed
har tidligere lavet et forslag til denne overdækning men der blev aldrig søgt om byggetilladelse. .
Samtidig få vi et overdækket rygeområde.
Med den pris som et støbt gulv koster til ”Den gamle redningsstation” så må vi nok se i øjnene at de
spær vi har, aldrig kommer op.
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3. Scoorekort til vinterbanen.
Vi havde en kort drøftelse af det nye kort som var lavet. John få til opgave at lave et fornyet udkast
som kan bruges fra næste sæson på vinterbanen.
4. Formanden opfordrer os til at får blomster på banen.
Vi vil gerne sørge for at der kommer mere beplantning ud på banen. Vi har planer for flere bede
som det vi har bag hul 1. Leif har et forslag til bed ved green 18 og ved udslag 2. Begge steder når
vandingsanlægget ind disse steder.
Vi vil gerne have blomster i højroughen, men det kræver at vi får klippet dem ned før der kan sås
blomster i græsset. Det vil vi søge at indarbejde i arbejdsplanen.
Bestyrelsen vil sørge for at få blomsterfrø til os.
5. Hvilke arbejder kan vi lave inden åbningen af banen.
Vi vil fortsætte med at arbejde med vores plan for arbejder på bane i løbet af foråret. Både med
frivillige om med greenkeeperne. Plan laves når vi er færdige med pumpebrønd og
vandingsanlæg.
6. Plan for åbning af banen.
Vi kan ikke lave nogen plan for åbning af banerne på nuværende tidspunkt. Men vi arbejder med,
at 18 huls banen er klar senest den 14. april. Vi kan ikke love at banen er klar til påske, for det
kræver meget varme for at få jordtemperaturen op så vi kan få vækst i græsser.
Der er en del svampeskader på vores greens som skal bearbejdes. De er allerede behandlet med jern.
Green på Rema 1000 banen ser godt ud, og vil i nærmeste fremtid blive dybdeluftet og topdresset.
Fairway skal dybdeløftes.
Når Rema 1000 banen åbnes, så lukker vi for spil på 18 huls banen, så greenkeeperne og de
frivillige kan få fred til at arbejde med de opgaver som denne bane kræves inden sæsonstart.
Men nogle datoer kan vi ikke sætte nu.
7. Eventuelt.
Intet.

Rønne, den 4. marts 2021
Flemming
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