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Referat af baneudvalgsmøde 30. maj 2016 

 

Til stede: Peter Brücher, Jesper Pedersen, Jørgen Kryger, Gitte Agerlin (referent) 

 

Ikke til stede: Henrik Petersen, Dan Eriksen, Low Leif, Mathias Buch, Rene Pedersen, Jesper 

Kristiansen, Casper Soelberg 

 

Peter fortalte at KK har bevilget penge til vedligeholdelse af traktorer. 

Der var kommet materialer til vandingsanlægget, så Dan og Johnny arbejder på vandingsanlægget 

på den store bane. 

 

Der er ved at blive kigget på en låge til microbanen. 

 

Tønden som ligger ude på maxi-banen, er på 20 km3, så startbommen skal flyttes. Det vil kræve en 

dozer, når der skal graves og der skal støbes. 

 

Jesper spurgte til nøglen. Peter lovede at det bliver undersøgt. 

 

Peter har ikke fået nogle klager over banen. 

 

Jørgen spurgte til sandsvinget, han syntes der mangler sand. Foreslog en ”fordybning” med sand 

mellem 4 og 5 hop. Således at sandet kommer før opkørslen.  Der mangler også sand nede ved 

tønden i dobbelt svingene. Der skal dog laves dræn inden at der fyldes sand på. 

  

Jørgen syntes også at vedligeholdelsen på selve banerne ikke var særlig god. 

 

Der er ikke noget nyt vedrørende fræseren til banen. 

 

Peter har fået gravet grøfterne nede ved det store lange s-sving, som der var snak om sidst. 

 

Hop 2 er blevet ændret, således at opkørslen er blevet ændret. Hoppet er i midlertidig blevet svært 

på grund af en pukkel på toppen. Hoppet skal være lidt mindre stejlt, men det kræver at der kommer 

nogle andre maskiner ind. Når dozeren kommer skal hoppet repareres. 

Det samme gør sig gældende på hop 1. 

 

De bløde vuptier er svære at rette af med de maskiner der er. 

 

Hop 7 er blevet rettet, som der var snak om sidst. 

 

Peter har bestilt kompresser til vandvognen, således at man i blæsevejr, kan benytte denne i stedet 

for vandingsanlægget. Der er nemlig et problem at anvende vandingsanlægget i blæsevejr, da det så 

kun vander få steder. 

 

Slæbet til traktoren er meget slidt. Der kan eventuelt svejses et nyt slæb. Slæbet må gerne være 

noget bredere end traktoren og med en vinkel, så jorden bliver på banen. 
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Gitteret til containeren mangler at blive sat på. Mikael skulle komme med et låsebeslag. 

 

Den lille røde traktor skal laves så den kan køre igen. Opgave til arbejdsdagen. 

 

Jørgen foreslog at man anskaffede en harve, da banen flere steder er så blød at man godt kan bruge 

en harve. Peter går videre med det til bestyrelsen. 

 

Følgende arbejde skal foretages indtil næste møde 

Vedligeholdelse af banen. 

 

Peter sørger for at købe 12 murerbaljer, som der var snak om sidst. Murerbaljer skal bruges til at 

smide sten fra banen i. 

 

Svinget efter tønden skal ændres til et dobbelt sving. Der skal laves dræn i svinget. I mellem 

svingene skal der sættes nogle plastic skærme op, som der fyldes jord op ad. Derefter hældes sand 

på. 

Jørgen sørger for at tage kontakt til Jesper, som har kontakten til RGS, for at bestille sand. Sandet 

placeres ved startbommen eller for enden af langsiden mod midten. 

Peter sørger for drænrør og filt. 

Jørgen undersøger med nogle plastic skærme. 

Der vil blive arbejdet på det 10. og 12. juni, således at det er færdigt til bane godkendelsen den 16. 

juni 2016. 

 

Der skal også påbegyndes ændringerne til startbommen. Hvis dozeren ikke er kommet inden, så 

måles op og der sættes markeringen. 

 

Der skal laves slæb til traktoren. Peter bestiller pladejern til det. 

 

På arbejdsdagen 5.6.2016: 

Rengøring af traktorene både indvendig og udvendig.  

 

Næste møde er den 22. juni 2016 kl. 17 indtil kl. 18, da der er bestyrelsesmøde kl. 18. 

 

Gitte Agerlin 

 


