Flytning af sti til hul 14.
Stien, som går fra hul 13 til hul 14, blev etableret i vinteren 2010/2011. Indtil da havde man passeret foran
teested 17 og brugt samme sti, som fører op til netop dette teested. Denne løsning var af mange årsager
ikke optimal, hvorfor vi etablerede en ny kort sti ned til det eksisterende stiforløb. En løsning som i øvrigt
allerede var drøftet med det daværende Nordjyllands Amt i 2005, hvor vi etablerede banen, men desværre
blev det aldrig nedfældet på papir nogen steder.
Et par biologer fra Rebild Kommune brugte i sommeren 2011 en del dage rundt på golfbanen – sikkert for
at nyde den fantastiske og varierede natur, som golfbanen indeholder! Den nyanlagte sti på cirka 30 meter
faldt dem dog for brystet, da den var etableret uden tilladelse og i øvrigt var placeret på en skrænt med en
masse værdifulde græsarter, mosser og anden botanitet. Herefter fulgte et cirka 3-årigt forløb, hvor de
krævede stien fjernet – eller i hvert fald at vi flyttede den cirka 7-10 meter ned af skrænten. Vi klagede til
Natur & Miljøklagenævnet i håb om, at der som minimum kom andre øjne på sagen. Det viste sig, at Natur
& Miljøklagenævnet var så dygtige, at de kunne se hele vejen fra deres skrivebord og til Volstrup, for de
gav biologerne ret UDEN at have set det selv. Den ultrakorte version er derfor, at vi nu bliver nødt til at
fjerne den eksisterende sti. Kommunen har givet tilladelse til, at vi kan flytte den 7-10 meter ned af
bakken, men vi er usikre på, om det sikkerhedsmæssigt er forsvarligt, da vi samtidig vil komme tættere på
hul 13. Derfor etablerer vi foreløbig en sti BAGVED teested 17 som så mødes med den eksisterende sti. Vi
har efter mange overvejelser vurderet, at det både spillemæssigt, sikkerhedsmæssigt og visuelt vil blive
den (næst)bedste løsning, nu når vi er tvunget til at ændre på den ellers rigtig gode løsning, vi havde i
forvejen.
Der kunne skrives mange sider om vores mening om denne sag, og det gør vi sikkert også senere, men
indtil videre har I en forklaring på det igangværende anlægsarbejde.

Med Venlig Hilsen Volstrup Golf Center.

