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Mødereferat baneudvalgsmøde 
onsdag den 30. april 2014  

i greenkeepergården 

 

 

 

Deltagere: 

Baneafdelingen 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Tina Devantie (TD) 

Jesper Hansen (JP) 

Sven Aage Nielsen (SÅN) 

Niels Nielsen (NN) 

 

Eksterne deltagere 

Allan Brandt (AB), DGU’s banekonsulent 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Status for banen     NN 

2. Status:  projekt: ”’VGC og naturen”   NN/BV 

3. ”Hvad skal vi bruge pengene til?”   Alle 

4. Vinterbanen 2014 / 2015    NN/BV 

5. Orientering om baneplejen de næste måneder  NN 

6. Dato for næste møde    Alle 

 

 

Ad 1 

Golfsæsonen er vejrmæssigt kommet godt i gang. Alle greens og tee-steder er 

prikket, eftersået, gødet og tromlet. Der er p.t. udlagt ca. 120 tons topdres. 

Greens klippes p.t. i 4,5 mm. Klippehøjden vil i løbet af sæsonen blive reduceret til 

3,5 mm. 

Greensområderne og ”højene” har fået en særlig intensiv behandling. 

Golfbanens ca. 100 bunkers er efterfyldt med ca. 20 tons sand. 

 

 

Ad 2 

Hovedformålet med projektet er naturformidling og naturpleje og det fortsætter 

uændret. En ansøgning om støtte fra Friluftsrådet blev ikke godkendt. 
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Som en del af projektet indkøbes nye renovationsstativer til golfbanen. På lågene af 

stativerne monteres informationer omkring områdets natur. 

 

Ad 3 

Udvalget diskuterede forskellige forslag og blev enige om beløbet skulle anvendes til 

at forbedre opstigningen fra Skoven 3 til 4 og Skoven 8 til 9. 

Udvalget udarbejdet et samlet oplæg til endelig godkendelse i bestyrelsen. 

 

Ad 4 

Udvalget overvejer om der med fordel kunne indføres restriktioner for spil på 

golfbanen uden for højsæsonen. Det kunne være fastlagte perioder, hvor der alene 

tilbydes spil til vintergreen, krav til bærebag mv. 

AB vil på næste møde informere udvalget om effekten af forskellige restriktioner. 

 

Ad 5 

Ud over den normale pleje er følgende planlagt: 

 

Greens 

Tilføres gødning og afspændingsmiddel hver 14. dag samtidig med at klippehøjden 

langsomt sænkes til 3,5 mm. 

 

Fairway 

Vertikalskæres og eftersås på særligt udsatte steder med ”skive såmaskine” (lånes i 

Stensballegård) 

 

Rough 

Klippes ned og køres væk. Det sidste for at tage ”energien” ud af jorden, i håbet om 

at roughen på sigt vil blive mindre kraftig. 

 

Greensområder og ”højene” 

Den intensive pleje af disse områder fortsætter. For yderligere at begunstige væksten 

henstilles til alle spillerne at områder alene betrædes, når det er nødvendigt og at 

vogne ikke trækkes og placeres i disse områder. For at markere denne beskyttelse 

opsætter greenkeeperne snore mv. 

 

Generel omkring ukrudtsbekæmpelse 

Bellis, kløver, mælkebøtter og lignende bekæmpes med de tilladte midler og 

mængder. Der er indført lovmæssige begrænsninger, som gør at bekæmpelsen ikke er 

mulig over hele golfbanen. For at gøre bekæmpelsen så effektiv som mulig har AB 

og NN udarbejdet en sprøjteplan for de områder som oftest er i spil. 
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Ad 6 

Datoen er endnu ikke fastlagt. 

 

 


