Lidt korte nyheder fra baneudvalget.
En ny sæson på golfbanen står lige for, men ”vinteren” har været præget af både storme og regn i
usædvanlige mængder.
Stormen har væltet omkring 25 – 30 træer, og spredt en masse smågrene over alt. Oprydningen har
vi så måttet udskyde, da omkring 110 mm regn mod normalt ca. 50 mm i februar måned, har sat sit
umiskendelige præg.
Banen har vi måttet lukke i to omgange, da alt bare har været ”gennemblødt”. Selv greens har været
så ”svampet”, at ibrugtagning af dem, har måttet udskydes frem til 13. marts. Dertil kom nattefrost.
Men det lysner, så de utålmodige kan forhåbentlig se frem til en super bane og flotte greens.
”Skovtroldene” vil rydde de sidste væltede træ, når der igen kan køres med de ”tunge” maskiner.
Når den ny sæson starter, går vi over til numeriske teesteder og et længe næret ønske om et ”blåt”
teested bliver også opfyldt.
Vi havde bestilt nye teestedsklodser med tal og som ville matche vores ”skraldehuse”. Desværre er
aftalen ”gået i vasken” af flere forskellige grunde. (voldsomme prisstigninger på træ, stor
efterspørgsel, problemer med levering og leverandørs krak m.m).
Det er vi naturligvis meget kede af, men vi har fundet en midlertidig ”nødløsning”, så det skulle
fungere det hele. (Lidt mere info senere om ændringen).
På personalesiden, er der sket det, at Martin, efter 3 måneders praktik i Italien, har valgt at bryde sin
uddannelsesaftale med os. Det er vi både kede af, og skuffede over, men det er hans valg. Han
fortsætter på Himmerland Golf.
Martin afvikler restferie og afspadsering inden sin fratræden,
Så der arbejdes lige nu på at finde en afløser for Martin
Og så har vi fået en forespørgsel fra en ung mand, Anders, om mulighed for en virksomhedspraktik
i 13 uger. Det har vi sagt ja til.
Anders 'har nogle fysiske udfordringer efter en større operation. Hans praktikforløb, vil derfor også
være afpasset hans fysiske formåen og udfordringer.
Så et par nye ansigter at byde velkommen.
Så vidt fra baneudvalget indtil videre. Vi håber vejret arter sig, så vi alle kan komme godt i gang d.
3. april og se frem til mange hyggelige runder på vores dejlige bane.
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