Beretning fra Baneservice for 2018 og 2019.

18 marts 2019

Udvalget været igennem et turbulent år i 2018, hvor flere medlemmer af Baneservice er stoppet.
Selv udvalgets mangeårig formand, Poul Kortegaard, stoppede pga. svigtende helbred.
Helbredssviget var heldigvis kun kortvarigt, og der skal fra det nuværende udvalg siges stor tak for
det store arbejde, Poul har udført igennem rigtigt mange år. Der skal også lyde en stor tak til de
øvrige fratrådte medlemmer af Baneservice. Blot for at nævne nogle så tak til Hanne, Søren, Birgitte,
Benny, Rene, Jørgen, Rolf m.fl.
Der har været stort fokus fra klubbens side på at få bedre flow på banen. Dette vil Baneservice ’s
medlemmer gerne bidrage til ved kontrol i weekender og efter vores bedste evner. Der er desværre ikke
medlemmer nok i Baneservice til at dække alle ugens dage, så vi nøjes med weekenderne og måske
udvalgte hverdage i den kommende sæson.
Vi så heldige i Baneservice, at der er tilført nye medlemmer, der sammen med de gamle medlemmer vil
udføre ”kontrol” og henvisninger omkring flow, god opførsel mv. på banen.

Tag vel imod Baneservice i den nye sæson.
Når i møder Baneservice, så husk et smil er bedre end det modsatte. God sæson 2019 til alle.
På udvalgets vegne
Tage Jørgensen

Baneservice mission (formål):
Baneservice har følgende grundlæggende formål:
• Bidrage til at sikre den gode oplevelse på banen for medlemmer og gæster
• Sikre at flowet på banen fungerer
• Sikre at alle spillere har lovlig hjemmel til at spille banerne
• Tilrettevise spillere omkring etikette og regler for banerne
Funktionen udføres ved hul 1 / hul 9 som starterservice / flow check ved ”turn” og som kørerende på
banen.
Samlet skal baneservice via deres funktion hjælpe til, at alle har en god oplevelse ved at spille på RoGK’s
baner.
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