Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Referat fra møde i baneudvalget, tirsdag den 11. maj 2021.
1. Godkendelse af referat fra den 2. marts 2021.
Godkendt.
2. Nyt medlem af baneudvalget.
Poul har ønsker at udtræde af udvalget, og i stedet går Peter Møller ind i udvalget.
Vi bød Peter velkommen.
Udvalget takker Poul for det store arbejde han har gjort for banen og klubben. Vi er glade for, at
Poul stadig vil hjælpe Leif med forskellige opgaver.
Flemming fortalte, at han havde bedt Mette finde en ny formand for baneudvalget. Han har fået
helbredsmæssige problemer som gør, at han vil træde tilbage i løbet af sommeren.
3. Pumpebrønden.
Elektriker var ikke helt færdig med el – styringen i dag. Leif fik en instruktion i, hvordan han kan
bruge vanding indtil de er helt færdige.
Vi forventer El – styringen færdig i morgen og der er aftalt instruktion af Steen og Leif omkring kl.
14.00.
Peter Holm Jensen har råhuset færdig, dør kommer på i næste uge ligesom der kommer tagpap på
taget i dag.
Leif taler med Claus H. Pelsen om han vil sprøjtemale bygningen. Farve grøn Umbra så bygningen
falder ind i bevoksningen.
Brian fra Bornholms Elektromotor kommer med et oplæg til service- og vedligeholdelses aftale
hvert andet år.
4. Lejeforbedring.
Den manglende vækst gør det måske nødvendig til at forlænge perioden med lejeforbedring.
Sagen blev debatteret. Hvis vi laver lejeforbedring, så er det på fairway og kortere klippet græs det
gælder. Men det er i semirough at der er manglende vækst.
Vi besluttede derfor, at vi IKKE vil indfører lejeforbedring. Den enkelte spiller må gerne lave
lejeforbedring i private runder.
5. Siden sidst. Opstart på sæsonen, hvordan er det gået.
A. Klargøring af banen ved greenkeeperne.
Det var godt at banen var lukket så greenkeeperne kunne komme over hele banen.
Vi skal næste år sørge for, at alle maskiner er sat i orden inden de går i vinterhi.
Søen på hul 3 virker efter hensigten, men enen nærmest green, skal laves en højere
afgrænsning, så vi undgår at vandet løber over og ned på green.
Når den bliver tør i løbet af sommeren kan vi med fordel forsøge at grave den dybere.
I den venstre sø på hul 11 var der nogle propper til noget afløb. De skal udskiftes når søen er
tør, så den kan holde på vandet.
B. De frivillige grupper på banen.
De har alle lavet et stort arbejde, som har hjulpet meget for at få banen i orden. En stor tak
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fra greenkeeperne og baneudvalget.
C. Træfældning og flis af kvas.
Baneudvalget er meget glad for den opbakning og hjælp vi har fået i forbindelse med både
skovning og flisning af kvas.
Vi nåede de fældninger som vi havde regnet med i år. Der kommer så noget oprydning på en
del huller til efteråret/vinteren.
D. Veje, stier og P-plads.
Der er dannet en ny gruppe af Mogens Christoffersen, Peter Møller og Jens Kofoed som
sammen med Leif vil lave vores stier mv. i løbet af sæsonen. John Nielsen følger gruppen
fordi han står for stierne. Opstart onsdag den 12. maj.
Gruppen vil lave de stier som er omfattet af vor liste fra 2020.
Jørn Peter og Gunnar har lagt vejmateriale på P pladsen og vejen.
E. Blomster på banen.
Vi har hentet Frø hos Bornholms Landbrug og Fødevarer til projektet Bornholm Blomstre.
Der vil blive sået blomster på hul 4, på skråningen og op imod Plantagevej. På hul 5 i rough
ud mod plantagevej. På hul 13 med mod hul 14. Bag hul 14 og til højre for green 1.
F. Kratrydder banden har haft afgang af to medlemmer.
Bue ønsker nye medlemmer.
6. Indvielse af Rema 1000 banen, 14/5.
Sponsorudvalget styrer begivenheden. Det har været en udfordring, for Leif har ikke været ind over
dette, og der er en helligdag før og turnering dagen efter som giver mandskabsproblemer med at nå
det hele.
7. Følger vi budgettet.
Flemming gennemgik budgetopfølgning pr. 31/3 og den er tilfredsstillende for banens konti.
8. Vort materiale.
Er der noget som halter. Der er lidt bagud med klippeled til greenklipperen og med det ene bånd til
prop opsamleren.
Hvordan klarer vi os uden mekaniker på lang sigt. Dette problem blev drøftet, og der skal findes en
løsning inden budgetlægningen for 2022.
9. Tilbageværende opgaver på vores liste fra 2020.
Vi må fastholde nuværende udgang fra hul 4, Så der sættes skilt og klokke op af sti gruppen. De vil
også se på mulighederne for en sti op til damernes udslag på hul 5, mellem vej og stensætning ud til
hul 5.
10. Eventuelt.
- Hvem sørger for at der er vand i boldvaskerne. Det tager Martin når han tømmer affald på banen.
- Mettes kommentar til oprydning på drivingrange som hun mener ikke omfatter ikke brugte bolde.
Det er ikke udvalgets mening, og derfor skal ikke brugte bolde også ligges på plads som kurve og
brugte tee og cigaretskod skal fjerne. Dette har Flemming meddelt Mette og det bliver skrevet ind i
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ordensreglerne for brug af drivingrange.
- Hul 9 skal gøres pænere omkring søen. Der er store spor. Leif sørger for at der kommer jord i
sporene og sås nyt græs, så området igen ser pænt ud.
Stien fra udslaget tager sti – gruppen sig af.
- Der opsættes to nye skilte, Trafikeret vej, ved hul 4 og når vi når vejen fra skydebanen op imod
hul 18.

Rønne, den 11. maj 2021
Flemming
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