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Mødereferat baneudvalgsmøde 
onsdag den 11. september 2013 kl. 16.30 – 17.59 

i greenkeepergården 

 

 

 

Deltagere: 

Baneafdelingen 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Tina Devantie (TD) 

Jesper Hansen (JP) 

Sven Aage Nielsen (SÅN) 

Niels Nielsen (NN) 

 

Afbud 

Allan Brandt (AB), DGU’s banekonsulent 

 

Dagsorden: 

 

1. Status for banen     NN 

2. Præsentation af vision og fokusområder for banen  BV 

3. Orientering omkring projekt: ”’VGC og naturen”  BV 

4. Orientering om baneplejen de næste måneder  NN 

5. Dato for næste møde    Alle 

 

 

Ad 1. 

NN gennemgik status for banen og måtte erkende at vejret i år ikke havde været en 

modstander. Det havde været en meget tør sommer, så der var øgede udgifter til 

vanding. 

Alle greens var løbende præpareret med x-spyd, topdress og eftersåning. I uge 31 var 

der greens blevet yderligere luftet med optagning af propper. 

De nysåede områder efter baneombygningen var alle eftersået, men den manglede 

væde har medført begrænset vækst. Nu ser områder dog ud til at være vokset til. 

Stisystemet er repareret og mange steder nyanlagt. Der er brugt ca. 130 tons 

sandblanding.  

Alle bygninger er malet. 

 

Ad 2. 

Bestyrelsens oplæg til nye fokusområder for Banen blev taget til efterretning af 

udvalget uden kommentarer. 
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Ad 3. 

Der er igangsat et naturpleje og –genopretningsprojekt i samarbejde med Vejle 

Kommune. Med bl.a. midler fra Friluftsrådet er det planen at igangsætte et projekt 

med følgende projektbeskrivelse: 

 

Kort beskrivelse af projektets indhold: 
Udvikling og gennemførelse af et samlet projekt med naturpleje og – genopretning for derved at 

skabe gode levevilkår for naturligt forekommende dyr, fugle, insekter og planter. 

Desuden omfatter projektet et samlet informationssystem med 27-30 informationstavler strategisk 

placeret til formidling ved/af de forskellige naturoplevelser i området. 

Området omfatter ud over golfklubbens arealer også de tilknyttede og tilgrænsende offentlig 

tilgængelige naturområder. 

 

Ad 4. 

Greenkeeperne igangsætter en større oprydning i skoven, hvor grene mv. efter den 

store træfældning vil blive fjernet eller flyttet længere ind i skoven. 

I samarbejde med JH er arealer til vintergreens og vinterteesteder afsat og 

greenkeeperne er gået i gang med at klargøre områderne. 

Udvalget henstiller at greenkeeperstaben fremover har særlig fokus på at  

flagplaceringerne på greens bliver i overensstemmelse med farvekoderne, samt at  

hvide pæle placeres indenfor klippegrænsen. 

Hvis muligt vil udvalget foreslå at der laves afstandsmarkeringer på den nye 

indspilsgreeen. 

JH og TD anfører at vores nye teestedsskilte bør gøres mere informative, samt at 

designet i baneguiden bør revurderes til den kommende sæson. 

SÅN foreslår at stenen ved boldvaskeren mellem green på sletten 2 og teestedet på 

sletten 3 flyttes op på bakken bag greeen på sletten 2. Det er SÅN opfattelse at dette 

vil give et mere målepunkt ved spil til denne green. Udvalget vil overveje flytningen 

til næste baneudvalgsmøde. 

 

Ad 5. 

 Næste møde forventes gennemført i november. BV er ansvarlig for mødeindkaldelse. 


