
Nyhedsbrev fra Baneudvalget.

Så er golfspillet godt i gang, og vejrguderne har vist sig fra deres gode side. Og det ser ud til
at februar måneds ekstra meget regn, har hævet grundvandstanden. Græsset ser i hvert fald 
ud til at nyder det, og det er dejligt at se så skarp banen står.

Så ser det også ud til, at de fleste har vænnet sig til de nye numeriske testedsklodser, omend 
vi i hast måtte finde en nødløsning hvad angår ”klodserne”. I skrivende stund er de rigtige 
klodser på vej, selv om de er blevet lidt forsinket. Ligeledes er der nye huloversigtskort på 
vej til testedshusene, så tal og afstande erstatter gul og rød.

Men selv om alt det vil pynte, så må vi erkende, at flere af teesteder trænger til at blive rettet
op og enkelte gjort lidt større.
Vi har igangsat udarbejdelse af en flerårig plan for dette (efterårs) arbejde. Så må vi se hvor 
langt vores samlede økonomi rækker. Men det vil ha en høj prioritet.

Vi har også et længe næret ønske om at få lidt struktur og styr på ”lagerpladsen” på 
greenkeepergården. Så vi kigger på hvilke muligheder der kan blive råd til.

Så har der været uanmeldt besøg af DGU-folk, der brugte det meste af en onsdag til at 
vurdere vores bane (Banerating). Det gør DGU med års mellemrum, så nu var det blevet 
vores tur. Der foreligge pt. ikke noget om resultatet.

På generalforsamling, blev vi bedt om at få gjort noget ved den generende lugt fra kanalen 
på hul 12. Vi har i den anledning haft besøg fra miljøafdelingen i Guldborgsund kommune. 
Det er jo et problem, der har eksisteret i mange mange år efterhånden.
Det vi kunne konstatere var, at lugten stadig var der, at der er ”uidentificeret” tilløb til 
kanalen og at der er en jævn sivning derfra.
Hvor den tilstrømning kommer fra, er det store spørgsmål, og det bliver udfordringen at 
finde ud af det.
Vi drøftede forskellige muligheder, bl. a. en evt. rørlægning helt ud til og med hul 17.
Men rolig nu, der er flere ting vi skal ha styr på inden. Bl. a. hvad det i givet fald ville 
betyde for banens sværhedsgrad mv..
Men målet er, at nu skal det problem løses.
Derudover snakkede vi ønsket om at få vandingsmuligheder, nu hvor vi må erkende, at der 
ikke er finansiel mulighed for at få etableret et vandingsanlæg på alle 27 huller.
Men behovet for vandingsmuligheder er der på specielt nogle af baghullerne og de 5 P&P-
huller.
Vi har en aftale med miljøafdelingen om en ”nyvurdering” af hvilke alternative muligheder 
der kunne etableres. Men det er en længere proces.

Det er det også med en gennemgang af vores masterplan. Baneudvalget vil derfor, i tæt 
samarbejde med DGU's banekonsulenter til  efteråret, udarbejde et revideret oplæg til 
fremlæggelse på generalforsamlingen i 23. 
Inden da, vil vi hermed gerne opfordre til, at kigge den nuværende masterplan igennem, og 
gerne komme med konstruktiv kritik og forslag til evt. ændringer. 



Flere ting i planen er gennemført, så der skal ske en redigering af den nuværende tekst og 
revurdering af banen generelt. 
Masterplanen ligger på vores hjemmeside under Banen, og kommentarer/forslag bedes 
fremsendt på mail, til formanden for baneudvalget på adr.:  ivarasbc@gmail.com og senest 
1.11.22.
Allerede nu er der forslag om etablere et ekstra par 5 hul, så vi bliver en par 72 bane. 
Muligheden er måske på hul 6, men der er mange ting vi skal ha styr på, inden det kommer 
på tale, og evt. endelig vedtagelse på generalforsamlingen.
Så hermed invitations til at deltage i de forberedende overvejelse til en evt. ny masterplan.

Søen på hul 18/11, har i lang tid savnet sit springvand. Det ser ud til at vi snart kan glæde os
til synet af et nyt flot et. Jan Petersen kundgjorde jo på generalforsamlingen, at han ville 
lægge al sin energi i at få etableret et nyt. De ord har han holdt, og det er lykkedes ham at 
finde frem til et fint tilbud og til en fornuftig og overkommelig pris, så det glæder vi os alle 
over og til. En stor tak til Jan.

Nu håber skovtroldene, at de sidste storme har fået væltet de træer der skulle væltes. Det har
været en stor og synlig omgang vi har været igennem i år, og både mængden og vejrliget, 
har forsinket det en del, men nu melder de ”færdigt arbejde”.
Og så må vi glæde os over, at de fleste af de væltede træer, stadig får lov at pynte lidt rundt 
omkring i form af brændestabler.
Nu mangler der rodfræsning forskellige steder, men særligt hul 14.  Vi havde en aftale med 
”Skovbyholm” om at komme i første halvdel af maj, men de har åbenbart meget travlt.
Vi har derfor overvejelser om at skubbe aftalen til efteråret, og som alternativ finde en 
anden hurtig løsning til opgaven på hul 14.

Og endelig et af vores smertensproblemer – nettet på udslagsbanen. Vi har drøftet 
problemet, og erkendt, at der skal gøres noget, Det ser forfærdeligt ud og den sikkerhed det 
skulle gi' er reduceret. 

Så indtil videre opfordres alle til at udvise påpasselighed og råbe FORE, hvis der smutter 
en enkelt skævert ind, når man står og øver sig på udslagsbanen.

Vi vil tage fat på opgaven når der bliver tid og ressourser (mandskab), og i den forbindelse 
ku' vi godt brugve et par frivillige med lidt overskud og håndelag for den slag opgaver. 
Eventuelle ”modige”, kan henvede sig til Ivar eller Mike.
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