Baneudvalget
Medlemmer:
Udvalget består af Henrik Gylling og Niels Knudsen.
Ansvarsområde:
- Baneudvalget er i forbindelsesleddet mellem bestyrelsen og
chefgreenkeeperen.
- Baneudvalget er således ansvarlig for, at golfklubbens anlæg
udvikles i overensstemmelse med generalforsamlingens og
bestyrelsens retningslinjer og beslutninger.
- Baneudvalget har ansvaret for at godkendte budgetter til banens
vedligehold og maskinparkens vedligehold overholdes. Uforudsete
ændringer skal uophørligt meddeles bestyrelsen.
- I samråd med chefgreenkeeperen og banearkitekten at udarbejde
Masterplan, kvalitetsforbedring og eventuelle ændringer.
Vedligeholdelse og anskaffelse af maskiner, uddannelse af personale
og sædvanligt indkøb af maskiner og materialer til banens pasning.
Baneudvalgets målsætning er:
- at skabe og vedligeholde golfbanens anlæg på et højt niveau, til
glæde for medlemmer og gæster.
- at tilbyde en optimal golfbane, med skyldig hensyntagen til årstider
og vejrforhold og økonomiske og menneskelige ressourcer.
- at overholde miljø-og naturbestemmelser.
Baneudvalgets væsentligste opgaver består i at:
- Udfærdige beplantningsplan for banen sammen med
chefgreenkeeperen.
- Udfærdige plan for alle maskiner sammen med chefgreenkeeperen.
- Sikre at afmærkninger på banen er i overensstemmelse med
regeludvalgets anvisninger.
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- Udfærdige planer for arbejdsopgaver ifm. de årlige arbejdsdage
med klubbens frivillige.
Mødevirksomhed:
- Baneudvalget afholder møde hver 2-3 måned i sæsonen, alt efter
behov.
Kommunikation:
- Baneudvalget skal være i åben dialog med bestyrelse og
chefgreenkeeperen.
- Baneudvalget skal behandle forslag om baneændringer og
vedligehold af golfanlæggets materiel og skal afgive svar på
forslagene.
- Baneudvalget kommunikerer til alle medlemmer via opslag i
klubhuset og klubbens hjemmeside.
- Det er en forudsætning for at kunne deltage i baneudvalgets
arbejde, at medlemmerne er aktive golfspillere, af hvem det
forvendes at der spilles minimum 2 runder golf pr. måned. Dette af
hensyn til at være opdateret på banens standard. Baneudvalgets
medlemmer udpeges af bestyrelsen for Samsø Golfklub.
- Formanden for baneudvalget er kontaktperson til
chefgreenkeeperen.
Kontaktinformation:
Forslag/kommentarer fra klubbens medlemmer til behandling i
baneudvalget bedes fremsendt på mail til Samsø Golfklub:
info@samsoegolfklub.dk
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