Bankommitté protokoll 17 februari 2020
Närvarande: Janne Heander, Dan Thynell, Anette Müntzing, Lars Åkesson Bo Sterner, Inger Nilsson
och Mathias Bengtsson (ej närvarande: Rickard, Olsson, Tomas Rosensköld, Anders Hammer, Christer
Wester)
1. Mötet öppnades av Mattias som hälsar oss välkomna.
2. Dan Thynell valdes till sekreterare.
3. 18 bunkrar renoverade med ny sand och brantare kanter. Mattias är nöjd med resultatet.
Sanden är lite grövre än den vi hade tidigare och lite mera beige i färgen. Som alltid med ny
sand så behöver den nya sanden sätta sig lite innan slutligt resultat kan utvärderas.
4. Kommunen kommer att starta med nya det vattenmarks-projektet på Måndag 24/2. Detta
kommer att ha sträckning genom hål 10,16,18,9 och ansluta till grishagen vid hål 2. Arbetet
kommer att ta 3-4 veckor. Mattias diskuterar lämpliga övergångar (förhoppningsvis
gräsbeklädda rör-övergångar?). Kanterna kommer att var utplanade.
5. Nytt gödningsprogram för greener kommer att införas 2020. Greener kommer även att
skäras på nytt sätt (1cm djupt) och dressas med sand.
6. Projektet med SWEROCK om att få tippa schaktmassor har stött på lite motstånd från
myndigheter(provtagning/renhet). Mattias jobbar på att lösa detta. Uppsidan är ju stor för
YGK. Vi kan förbättra vår bana med kullar och intressanta konturer samtidigt som SWEROCK
står för det 10m höga staketet längs med rangen.

Förslag till plan 2020-2024
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Tee-ytor renoveras
Ombyggnad om hål 12 till par 5
Hål 8 greenområde görs om till njurformad green.
Palissaden på hål 3 renoveras alternativt tas bort.
Sandblotta hål 8 vänster ruff
Sandblotta hål 9 höger ner mot vattenhinder
Utbildning av personal (säkerhet och kompetens)
Ny bevattningsanläggning
Allmän förbättring av rangen (skyltar, mattområde och målområde)

Nytt möte 27/4 2020 17.00

Ystads Golfklubb 17 februari 2020
Dan Thynell (Sekreterare)
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