Referat af baneudvalgsmøde 27. april 2016
Til stede: Peter Brücher, Henrik Petersen, Jesper Pedersen, low Leif, Jesper Kristiansen, Gitte
Agerlin (referent)
Ikke til stede: Jørgen Kryger, Mathias Buch, Rene Pedersen
Peter sagde at der var kritik af, at der blev ændret på banen, når der var så meget vedligeholdelse
ikke blev lavet. Så derfor skal der fokuseres på vedligeholdelse.
Henrik vil bare gerne have at vide hvad der skal laves.
Peter spurgte om der skal være en fast dag hvor der skal holdes mødes. Her kunne besluttes hvad
der skal laves. Det blev aftalt at man mødes 1. onsdag i måneden. Næste gang bliver det dog
mandag den 30. maj kl 18.00.
Henrik ville gerne have man blev opdateret på maskinerne. Leif foreslog at det kunne gøres på en af
mødedagene.
Peter pointerede at det var baneudvalget der besluttede hvad der skal laves. Og den overordnet
beslutning omkring banen har Peter B.
Peter fortalte at der var blevet 300% mere diesel i år, end de to foregående
Det er kun baneudvalget som må benytte maskinerne.
Efter hver træning skal banen gerne køres over 3 gange. Man må også gerne trække microbanen
over (det skal ordnes inden klubmesterskabet).
Henrik og Leif havde kontakt til en som kunne fræse banen – vil undersøge hvad det koster, og få
en demo dag.
Jesper K spurgte til sandet som var blevet bestilt, hvor skal det placeres. Sandet skal i placeres i det
nye dobbelt sving efter tønden og svinget oppe ved tællerhuset.
Forslag fra Jesper P at der købes murerbaljer som stilles rundt på banen, som så kan tømmes ved at
hælde stenene op i skovlen på gravkoen. Peter sørger for at købe murerbaljer.
Grøfterne nede ved det store lange s-sving er blevet meget dybe. Jesper K graver det frit og reparere
drænet. Når vandet er væk kommes jord i så det kan drænes – fordel at sporet også kan blive
bredere.
Henrik fortalte at hop 7 skal rettes, da det er smalt i toppen. Løses ved der tages af toppen, så det
bliver et kassehop. Henrik, Peter og Leif ordner hoppet.
Langsiden trænger også til at blive rette af – dette kunne være ide at få fræset denne.
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Inden klubmesterskabet skal følgende være lavet:
Sandet i det nye dobbelte sving
Hop 7 rettes af
Grøfterne ved det lange s-sving
Gitte Agerlin
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