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Närvarande: Pär-Åke Gärdensmo, Jörgen Andersson, P-O Bengtsson, Kenneth Johansson, Per
Svenhage, Per Lundgren.
Ej närvarande: Leif Gustafsson
Målsättning: Att göra förändringar varje år samt även planera flera år framåt.
Från föregående möte:
•

•
•

•

Jörgen har inventerat behovet av viltstängsel mot vildvin. Enligt experter är kontinuerlig jakt bästa sättet
att bli kvitt vildsvin. Detta är svårt att uppfylla. Därför har styrelsen uppdragit åt bankommittén, att
begära in anbud för att sätta viltstängsel.
Planer på lång och kort sikt diskuterades. I dagsläget har vi fullt upp med kortsiktiga planer på grund av
arbeten i samband med vändning av slingorna på banan.
Pelle har gjort en inventering av maskininnehavet. Största behovet är att byta ut/köpa ny bunkerkratta.
Nytt styrsystem för bevattning behövs också, detta är mer automatiserat och arbetsbesparande. Pelle
kollar också om det finns något mer akut behov.
Pelle fixar en anslagstavla i verkstaden, där det klart framgår vilka arbeten som är beslutade ska utföras på
banan. Ex.vis Röjning trädfällning, osv….

Banan:
•

Trädfällning behövs till vänster och bakom green på hål 4. Stora granar skuggar green och hindrar
avsmältningen av snö och is. Jörgen inventerar vilka träd som behöver tas bort.

•

Banarkitekten ska kontaktas av Kennet och ska lämna ett förslag på ombyggnad av green på hål 1 och 3.
Ombyggnad av green på hål 1 har beslutats av styrelsen. Denna ombyggnad kan tidigast påbörjas i
september.

•

Ny röd tee byggs på hål 1, ca 30 m längre fram än tidigare. Arbetet ska om möjligt vara klart till
säsongsstarten.

•
•
•

Väg från klubbhuset ner till 1:a tee utreds. Pelle, P-O och Per L har kontakt och tar fram ett förslag.
Placering och kostnader för nya sandfickor utreds. Detta måste lösas innevarande år.
Stenmuren mellan ”gamla hål 4” och tee på ”gamla hål 7”, röjs fram och diket rensas.
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Planer:

1

•
•

Kortsiktiga arbeten för 2017 diskuterades och prioriterades.
Mest angeläget är Ny röd tee på hål 1, Sandfickor och Väg ner till 1:a tee

Nästa möte: Måndag den 27/3 2017.
Att fundera på till nästa möte: Långsiktig plan för banan.
Skrivet av P-O Bengtsson

