Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne

Hermed referat fra mødet i baneudvalget onsdag den 7. oktober kl. 13.30.
Dagsorden.
1. Godkendelse af referat fra mødet den 18. august 2020.
Referatet blev godkendt.
2. Træerne på banen. Møde med skovfoged kl. 13.00 i dag.
Vi havde møde med den ansvarlige skovfoged fra Regionskommunen, så vi kunne få
godkendt, hvilke træer vi ønskede at få fælled i løbet af vinteren, som det fremgår af
baneudvalgets rapport.
Skovfogeden har godkendt vores planer, og har mærket en del af træerne med en lodret streg
i blå farve, for de vitale træer som skal fældes. Det er på hul 7, 12, 13 og 15. Han har også
godkendt at vi fjerner mindre træer på kanterne til hul 15 og 16.
Mindre træer og træer som var vanskelige at komme til i går er også godkendt. Disse er ikke
mærkede.
Nogle større grene på hul 7 kan kun fjernes ved hjælp af en lift.
Vi skal have et frivilligt korps som fælder træerne, og dem som hjælper til vil få andel i
det brænde som bliver til rådighed.
3. Arbejdstilsynets besøg.
Vi fik godkendt det arbejde som var lavet omkring Arbejdsplads Vurderingen (APV) og
oprydningen omkring greenkeepercenteret. APV en skal gennemgås en gang om året med
medarbejdere og ledelse og hver 3. år skal den revideres. Det bliver i 2022.
Vi fik et straks påbud fordi der manglede nogle datablade på noget rensemiddel og de
værnemidler vi havde ikke var personlige eller tilstrækkelige.
Disse ting er indkøbt at vil blive taget i brug, og der er sket tilbagemelding til
Arbejdstilsynet indenfor den frist der var givet.
4. Rapport fra DGU’s banekonsulent.
Vi er generelt enige i de bemærkninger som er i rapporten og Flemming laver skrivelse til
banekonsulenten om de tiltag som han anbefalede.
Det er forhold om vort system til vandingsanlæg ikke har fungeret i 2020, men både
baneudvalg og bestyrelse er indforstået i, at der indkøbes et nyt system som skal være klar
ved sæsonstart 2021.
Han anbefalede også at vi skaffede ekstra indendørsplads til maskiner mv. så de ikke står
ude hele året. Der er derfor sat gang i at få rejst en lagerhal, hvor vi har stålspær liggende
ved greenkeepercenteret.
Han anbefalede også brug af frivillige, og her er vi jo meget godt på led med de
hjælpegrupper som er etableret i 2020, og som har vist deres værdi.
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5. Udgravningen på hul 5.
Vi er meget tilfreds med den udgravning som er lavet af Jens Møller Gudhjem A/S på tværs
af dette hul. Nu en måned efter kan man næsten ikke se at der har været gravet.
Dette er sagt til det mandskab som var omkring arbejdet, men Flemming har også skrevet til
firmaet om bedt dem om at give vores tak videre til alle omkring arbejdet.
6. Opgravning af søerne.
Vi fik gravet søerne op på hul 8, 10, 11 og 18. Samt den nye så på hul 3. Arbejdet blev
gennemført således at vi ikke fik mange spor efter maskinerne, fordi banen var meget tør.
Hul 9 vil blive opgravet ved månedsskiftet oktober/november, fordi det medlem havde gjort
kommunen opmærksom på, at der endnu var salamander i søer.
Stemsætningen på hul 9 om imod teestedet er faldet sammen, så vi skal have nogle frivillige
til at sætte denne stensætning op igen. Klubben har en stor del marksten liggende som kan
bruges. Vi skal have fundet nogle medlemmer som vil forestå dette arbejde.
Der blev gravet et kabel over på hul 11, det laves Steen Hjorth-Hansen igen og Leif sørger
for nedgravningen.
Alt det gode brugsjord er kørt i bunkeren på hul 13 og området vil blive planeret og tilsået
med græs i løbet af de næste 14 dage.
7. Plante 200 træer. Projekt med havnen. Placering af træerne på 18 huls banen og resten
på 9. hulsbanen.
Klipning af højrough for at skabe plads til træerne.
Vi har endnu ikke hørt noget fra Rønne Havns samarbejdspartner.
Men vi håber at de kommer tilbage, så vi kan få træerne plantet inden det bliver for vådt på
banen.
De træer som skal plantes på 9 – huls banen, skal der laves et bælte hvor højrough er klippen
ned, så de ikke bliver tilgroet med det samme.
Banen vil blive gået igennem for de træer som er derude og John Nielsen vil få fjernet de
inddækninger hvor træerne er gået ud.
8. Tipvogn til greenkeeperne.
Der bliver set på nogle muligheder, og vi håber det snart lykkedes fordi vi skal bruge den til
efterårets arbejder.
9. Mulighed for opsætning af lagerhal med fast bund. .
Den gamle redningsstation, hvor vi har jernspær.
Flemming har fundet tegningerne fra den gamle redningsstation på det digitale arkiv i
Regionskommunen. Ejnar Toft Kofoed og Elsebeth Pedersen har givet tilsagn om at være
med i arbejdet omkring projektering og byggetilladelse.
10. Lukning af Drivingrange. Sker i uge 44.
Når vi lukker drivingrange, samler vi alle bolde sammen og placere dem i
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greenkeepercenteret.
Når rangen er lukket, så kan man benytte den med egne bolde.

11. Placering af vinterhuller og overgang til samme.
Væksten på banen er fortsat god og temperaturen i jorden er høj og det gør at der er god
vækst i græsset. Desværre har vi på nuværende tidspunkt kun to mand i arbejde og fra 1.
november er Leif alene om arbejdet.
Der er opgaver som skal klares omkring greens bl, a. forebyggelse af svampeskader, eller
på udslag mv. inden vinteren og derfor må vi opleve at banen, fairway og semirough bliver
klippet lidt mindre og dermed er lidt længere end den plejer. Men greenkeeperne kan ikke nå
det hele. Er man utilfreds med det lange græs, så sig det til baneudvalgets medlemmer,
men lad være med at kritisere greenkeeperne.
Almindelig greens og vintergreens.
Der vil blive sat af til vintergreens i den nærmeste fremtid. Men det er Leifs ønske at holde
os på sommergreens så længe som muligt. Det er jordtemperaturen og vejret (sol, vand og
evt. frost) som kommer til at bestemme hvornår vi må gå over til vintergreens.
Vi håber at det først kommer til at ske sent inde i november måned. Men når det kommer,
bliver det måske med dags varsel og et opslag i klubhuset, at vi lukker 18 huls banen og
går over til 12 huller.
9 – huls banen vil på samme måde blive holdt åbent så længe som muligt.
Drivningrange.
Alle de gule bolde på Drivingrange vil blive samlet ind i uge 44 efter at
afslutningsturneringen er gennemført. Det vil fortsat være muligt at benytte sig af
drivingrange, men det kommer til at ske med medlemmernes egne bolde, som de så selv må
samle ind.
Måtterne vil også blive samlet sammen så man skal bruge græsarealet.
12. Forberedelse af vinterens arbejder med de frivillige, efter vores liste.
Vinterarbejder på banen.
Leif skal afvikle afspadsering, ferie mv. i den meste af december, januar og en del af
februar måned. Efter den indsats han har lavet i 2020 er det meget fortjent at han kommer til
at kunne pleje sig selv og sin familie.
Derfor skal en stor del at de arbejder som er beskrevet i baneudvalgets rapport om
forbedringer på banen, skulle gennemføres med hjælp af frivillige medlemmer.
Det bliver de grupper som allerede hjælper til på banen, men også andre som vil give en
hånd med. Så vi håber at I er parat til at give en hånd med.
Træer skal fældes og mulighed for brænde.
Vi har fået den ansvarlige skovfogeds tilladelse til at fælde træer på banen som omtalt i
vores oplæg om ændringer på banen.
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Dette kommer til at ske med frivillig arbejdskraft. Dem som hjælper til, vil også kunne få
andel i det brænde som bliver til rådighed.
Derfor vil jeg gerne have tilmeldinger fra medlemmer som vil være med i dette arbejde.
Både personer som har erfaring med at fælde træer og skære træer om til brænde, men også
andre som vil være med til at kører kvas væk og bagefter få stammer og større grene fordelt.
Tilmelding kan ske til mig på mail, flschome@post10.tele.dk eller telefon 40 14 10 01. Der
er et stort antal træer, så der vil være mulighed for at få meget brænde. Og det meste er
løvtræer.
13. Evt.
Bestyrelsen har opmærksomheden på elforbruget i hale klubben, også i centeret.
Vi havde en længere debat omkring behovet for en mekaniker tilknyttet greenkeeper
centeret nu hvor Bent er kommet på Seniorpension.
Der vil løbende blive behov for denne ydelse. Der er nu lavet en løsning indtil sæsonstart i
2021, men denne mulighed er ikke holdbar på længere sigt.
Derfor skal bemandingen i greenkeepercenteret løses i budgettet for 2021 og fremover.
Der var også en længere debat om 9 – huls banen, og hvordan vi kan markedsføres mere så
det kan være et større aktiv for klubben.
Med den aktivitet som har været i 2020 på Pay & Play vil en markedsføring kunne give et
større afkast til gavn for klubbens økonomi.
Taget på den eksisterende garage skal gennemgåes for at se om hele taget skal skiftes eller
om det er muligt at udskifte de plader som der er hul i. Der skal fremmed hjælp med en lift
for at få dette gjort ordentligt.
Rønne, den 9. oktober 2020
Flemming
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