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Kokouksessa käsiteltiin muun muassa seuraavia asioita:
Kenttämestarin katsaus
Range
Range suljetaan kuun lopulla. Palloja ei saada pestyä pidempään sillä rangella on
käytössä kesävesi.
Kenttä
Kentällä ollut kasvitauti on saatu tällä kertaa selätettyä hetkeksi. Taudista syntyneet
laikut korjaantuvat toivottavasti nopeasti keväällä. Lämpötilan ollessa alle 7 astetta,
ruiskutamme ensimmäiset Medallion TL kasvinsuojeluaineen griineille. Aloitamme
tiistaina 20.10. säävarauksella.
Kentän syystöitä tehdään myös säävarauksella. Tänään maanantaina kerätään
pallopesurit pois, vähennetään golfkärryjen määrää ja tyhjennämme Piccadillyn
vesistä.
Paineilmakompressori tulee 26.10, jolloin alkaa sadetusjärjestelmän tyhjennys.
Remontti
Griinin 18 remontti on sujunut aikataulun mukaisesti. Pinnat nurmetettu sekä
reunakohtia kylvetty. Terassin luiska nurmetettiin myös koko alueeltaan. Terassin
kivetys ja golfautotie viimeistellään 10 griinin töiden jälkeen.
Griinin 10 työt aloitettu viikolla 40. Siellä oli samat ongelmat kuivatuksien suhteen
mitä oli 18 griinillä ja ympäristössä. Kuivatus on saatu järjestettyä griinin osalta ja
ympäristöstä. Arkkitehdin pintakuivatus muutettu samalla tavalla kuin griinin 18
kohdalla. Kuivatus myös kolmeen eri suuntaan. Kokonaisuus on aikataulussa
toistaiseksi. Mahdolliset vesisateet voivat viivästyttää projektin etenemistä.
Perjantaina 16.10 levitimme ensimmäiset 700 m2 nurmea. Viikolla 43 olemme
säiden armoilla, etenemme niiden mukaan. Saadun tiedon mukaan siirtonurmet nyt
lumen alla, uusi yritys loppuviikosta. Siirtonurmet tulevat Alastarosta.
Kenttä suljetaan 1.11. säävarauksella.
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Vuoden 2021 budjetti
Keskusteltiin pitkään johtokunnalle esitetystä budjettiluonnoksesta sekä sen
reunaehdoista, kuten jäsenten määrästä, jäsen-, peli- ja liittymismaksuista, muista
maksuista, toimikuntien budjeteista sekä vuoden 2021 investointitarpeista.
Kentänhoidon koneisiin, itse kenttään sekä rakennuksiin tehtävät korjaus- ja
uusimisinvestointitarpeet ovat melko suuret. Tämä tuo paineita tulorahoituksen
kasvattamiseen maksuja korottamalla. Myös budjetoituja juoksevia kuluja pyrittiin
karsimaan.
Ohjeistettiin toimistoa laatimaan käydyn lähetekeskustelun pohjalta uusi
budjettiehdotus käsiteltäväksi johtokunnan seuraavassa kokouksessa.
Muuta
Keskusteltiin myös yhdistyksen syyskokouksen valmisteluista.
Päätettiin pitää johtokunnan seuraava kokous 2.11.2020 klo 17.30 Talin kartanolla.

