Klubhusudvalget v. Bjarne Suhr Andersen

I flere år har vi i Bestyrelsen haft fokus på forpladsen til klubhuset om, hvordan vi kunne gøre den mere
imødekommende og få mere plads til medlemmerne ved de store turneringer. Vi fik i budgettet for 2018
godkendt en ramme for istandsættelsen, og spurgte derfor alle klubbens medlemmer, om I havde ønsker til
renoveringen. Der kom nogle få, som vi kunne tage med i projektet, og så gik vi i gang i foråret. Med hjælp
fra greenkeeperne fik vi fjernet den gamle beplantning og havde efterfølgende møder med både eksterne
leverandører samt en sponsor for at få prissat projektet.
Vi kunne indenfor budgettet etablere blomsterkummer til afgrænsning af pladsen, en rund og to andre bænke
i hårdt træ samt en midlertidig afskærmning til vaskepladsen. Selve pladsen blev udvidet og gangarealet til
drivingrange, 1. tee og juniorhuset helt frem til terrassen blev udvidet, så færdslen mellem de forskellige
aktiviteter blev lettere. Vi håber, at alle synes om det færdige resultat.
En stor tak til greenkeeperne for fliselægning og plantning af træet i midten af den runde bænk.
Buggyhuset var blevet meget trangt, så det var svært at huse de seks buggies samt baneservicebilen. Det
blev derfor besluttet, at vi skulle udvide buggyhuset med to ekstra rum – et til baneservicebilen og et til to af
buggyerne. Byggeansøgningen blev indsendt til Dragør Kommune og godkendt syv uger senere. Desværre
er arbejdet ikke helt færdigt, da den portleverandør, vi havde valgt, for at få de samme profiler som er de
øvrige porte, gik konkurs. Vi har siden søgt andre for at få disse porte, men uden held. Derfor vil vi her i
foråret få isat to porte, men desværre med en lidt anden profil.
Vi fik også et forslag til en overdækning til trolleys, som skulle placeres ved klubhuset efter hul 9. Den
leverandør, vi havde valgt, som også havde opsat vores overdækning på driving range, gik desværre i
betalingsstandsning, og alternativerne var alt for dyre. Dette projekt er derfor udskudt indtil videre.
I klubhuset er alle de gamle stole nu udskifte, og reservestole indkøbt, så der er siddepladser til alle efter de
store turneringer og bankospillet. Der er kommet et miljøvenligt gulvtæppe i Restaurant Mulligan, som også
er lettere at renholde for Birgitte.
For at undgå varmeproblemer og sollys direkte på skærmterminalerne, har vi i år fået etableret solfilm på
alle ovenlysvinduerne, og dette har virket efter hensigten. Der vil i foråret blive sat solfilm på de store
vinduer mod vest, så vi også undgår solvarmen i stueetagen.
I mødelokalet er der opsat en varmeveksler, som vil køle om sommeren og varme lokalet op om vinteren.
Der har været ulidelig varmt til møder om sommeren, så denne varmeveksler har været på ønskelisten i flere
år. Iflg. leverandøren vil den om vinteren spare os for en del opvarmningsomkostninger.
Digitaliseringen af Klubbens bygninger er blevet ajourført, og det vil lette i de fremtidige projekter.
I 2019 har vi allerede fået udskiftet det sidste gulvtæppe i mellemgangen, så der også her er blevet et bedre
indeklima.
Der er købt loungemøbler til mødelokalet på 1. sal, og vi håber, at alle udvalg, som bruger lokalet, vil passe
godt det nye inventar. Vi kan nu også være bekendt at invitere vores sponsorer til møde i lokalet.
Det store og eneste projekt i år er en istandsættelse af damernes omklædningsrum/toiletter og baderum. Et af
vores medlemmer, Helle Højer, som er indretningsarkitekt samt Anette Hammer, der er formand for Flying
Ladies, har været med i projektet, som meget gerne skulle være afsluttet, når du læser dette.
For herrernes omklædningsrum er det planen, at det skal istandsættes i 2020.
Resten af året står den ”kun på almindeligt vedligehold”. Dette er ogsø meget vigtigt, da der jo kommer over
130.000 spillere og gæster gennem klubhuset om året.
Vi vil gerne her takke vores sponsorer, BMT- Botium og PK. Multiservice, for et godt og konstruktivt
samarbejde i 2018.

