Frivillige til ”Lynge Bæk Gruppen”
Kære medlemmer
Baneudvalget har været i tæt dialog med Sorø Kommune omkring det fantastiske naturbeskyttet
område vi har langs Lynge Bæk, som skærer sig tværs gennem for-ni på vores bane.
Denne dialog har skabt nye muligheder for at forbedre området, sådan både dyr, natur og golfere
kan få endnu mere glæde af området. I første omgang er der tale om beskæring og oprydning af dele
af området, senere kan der komme større projekter for området, hvor der muligvis også vil være
behov for frivillige hænder. Målet er at gøre området mere attraktivt for dyr og fauna, samt at gøre
området visuelt mere attraktivt. Dette vil højne standarden på de områder som ikke er en
umiddelbar del af banen, sådan der skabes en endnu bedre helhedsoplevelse for medlemmer og
gæster. Naturen er det unikke ved Sorø GK!
Baneudvalget har derfor brug for frivillige kræfter som vil være med i én kommende ”Lynge Bæk
Gruppe”, hvor vi i en skøn natur skaber en fantastisk atmosfære mellem deltagerne og får ”noget for
hænderne”. Der vil dels være behov for yngre m/k med stærke kræfter som kan håndtere motorsave,
traktorer etc., samt diverse hænder til at tage fra i forbindelse med beskæring af træer og buske.
Ligeledes vil det være en stor hjælp hvis nogle ligger inde med maskiner til opgaverne, såsom
motorsave, større buskryddere og måske endda en lille traktor med vogn. Greenkeeperne stiller
selvfølgelig deres redskaber til rådighed, men jo flere jo bedre og hurtigere er opgaverne klaret.
Opgaverne vil nu som senere være af større karakter, så det vil kunne ses og nydes hele sæsonen.
Jo flere hænder vi bliver, jo mere kan der udføres til glæde for os alle til de kommende sæsoner!
Baneudvalget håber på der kan skabes én permanent ”Lynge Bæk Gruppe”, som vil bruge nogle få
dage om året på at skabe områderne og vedligeholde dem årligt. Det vurderes at der vil blive tale
om 2 dage årligt i vinterhalvåret, da der helst skal være frost i jorden så vi ikke skader områderne, og
dyrelivet i den periode er minimalt i områderne.
Den første opgave forventes udført senest i september 2018, da vi dermed bedre kan se endeligt
resultat af beskæring.
Lynge Bæk gruppen vil som sådan arbejde uafhængigt af greenkeeper staben, men
Chefgreenkeeperen er med i al planlægningen af opgaverne. Greenkeeperne vil som altid udføre
baneopgaver, og dermed opretholde og forbedre den høje standard vi har på selve banen.
Baneudvalget vil sørge for forplejning under opgaverne.
Tilmelding til René i shoppen på 5784 9093 eller post@soroegolf.dk og eventuelle spørgsmål kan
rettes til Baneudvalgsformand Tommy Dreyer Jensen på tommyjensen@stofanet.dk
Med venlig hilsen
Baneudvalget

