Orientering fra baneudvalget.
Så er sommeren så småt ved at blive afløst af efteråret. Selv om det har været en relativ tør sommer,
har vores bane klaret sig godt, specielt greens, er det lykkedes at holde i fin form, omend enkelte af
dem har været lidt ”stresset”.
Efteråret vil bl. a. blive brugt til at efterse og justere sprinklerne, da enkelte af dem har haft lidt
udfald og har sat sig lidt. Ligeledes vil der blive arbejdet på at forbedre de testeder der trænger til
”genopretning”.
Men hele banen skal ha en større omgang i de kommende uger. Normalt har vi så lukket for- og
baghuller på skift, men det oprindeligt planlagte forløb er ændret lidt.
Det betyder, at i forbindelse med prikling, topdressing, mv. af greens og fairway, vil vi tage et hul
ad gangen og lukke det midlertidigt mens arbejdet pågår, og bede spillerne om at springe hullet
over, og gå videre til det næste. (der bliver sat skilt op).
I de 3 vintermåneder (dec., jan. og feb.), vil der igen i år bliver lukket ned for sommergreen på 18huls banen og etableret vintergreen, mens vi forsøgsvis holder sommergreens åbne på P&P-banen.
Vi synes vinterreglerne fungerede fint sidste vinter, så de vil gælde igen i år.
Vores nye teeklodser viste sig desværre at være af en meget dårlig kvalitet, og de er sendt retur.
Men i henhold til købsaftalen, har leverandøren ønsket at benytte sig af retten til at levere en
forbedret udgave. Tiden må så vise om det lykkes. Det håber og satser vi på.
Løsning af lugtgenerne fra grøften på hul 12 er blevet en længere proces, men vi forventer at lande
på en fornuftig løsning i løbet af efteråret.
D. 12. sept. har vi ansat Karsten Laugesen som midlertidig medhjælper hos greenkeeperne.
Der er stadig mulighed for at komme med bidrag til revidering af masterplanen.
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