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Mødeindkaldelse baneudvalgsmøde 
onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.30 – 17.59 

i greenkeepergården 

 

 

 

Deltagere: 

Baneafdelingen 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Jesper Hansen (JP) 

Sven Aage Nielsen (SÅN) 

Niels Nielsen (NN) 

 

Afbud 

Tina Devantie (TD) 

Allan Brandt (AB), DGU’s banekonsulent 

 

 

Dagsorden: 

1. Status for banen      

2. Status:  projekt: ”’VGC og naturen” 

3. ”Hvad skal vi bruge pengene til?” 

4. Vinterbanen 2014 / 2015 

5. Roughen 

6. Orientering om baneplejen de næste måneder 

7. Dato for næste møde 

 

Ad 1 

Alt er gødet, prikket, dresset og eftersået, men det er meget tørt. Flere greens har 

tørkepletter og det fuldstændig umuligt at ”prikke” pukler og lignende. Hugpiber 

knækker simpelthen. 

Der køres hver 3-4 uge afspændingsmiddel på greens, så de bedre kan optage 

vanding. 

Der topdresses sidste gang inden sommerferien i uge 27. 

Greenspeed måles hver fredag formiddag og resultatet præsenteres på forsiden af 

hjemmesiden under ”banestatus”. 

 

Ad 2 

De opstilles forskellige informationsskilte ved tee-stederne, som beskriver den 

omkringliggende fauna og flora. Teksterne leveres af Vejle Kommune. Ligeledes i 

samarbejde med kommunen opsættes et antal fuglekasser. 
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Ny renovationsstativer til banen er ved at blive produceret. De bliver beklædt med 

egetræ fra bl.a. ”det gamle egetræ ved Blå 7”. 

 

Ad 3 

Baneudvalget har besluttet at de tkr. 100 skal benyttes til 3 projekter: 

 

Parken 2 

Banearkitekt Philip Spogard skal udarbejde et forslag der opfylder følgende: 

- Fjernelse af ”det blinde tee slag” 

- Fastholde nuværende greens placering 

- O/B området skal inddrages som en integreret del af banen 

- Dogleg fastholdes 

- Forskønnelse af områderne mellem green 1, teested 9, green 3 og green 2 

 

Bygninger og læskure 

Arkitekt Søren Ravn (har bl.a. lavet ”farvekort” til maling af bygninger mv.) 

udarbejder forslag til design af fremtidige læskure og bygninger på golfbanen. Så vi 

opnår et ensartet udtryk. 

 

Korthulsbanen 

Der opføres læskur mv. på kortshulsbanen i nyt design (se ovenfor). 

 

Lynsikring 

Læskurene ved Sletten 7 og Skoven 4 sikres mod lynnedslag. 

 

Ad 4 

Punktet udsættes til næste møde hvor banekonsulent Allan Brandt kan deltage. 

 

Ad 5 

Banearkitekt Philip Spogard laver en samlet klippeplan for roughen. Baneudvalget 

ønsker at følgende skal indgå i planen: 

- Roughen placeres så spillehastigheden ikke sænkes væsentligt 

- En evt. 3 klippehøjde mellem semirough og rough overvejes 

- Mellem træer holdes roughen nede (træerne er straf nok) 

- Roughen anvendes til at give banen karakter (visuelt) 

 

Ad 6 

For at øge græssets modstandskraft mod de normale svampeangreb i august måned 

ændres klippehøjden fra ca. 3,5 mm til ca. 4,00 mm. 
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”Pukler” håndsåes, kunstvandes (vandes sammen med greens) og beskyttes med 

snore og lign. Men det vil alene have effekt, hvis medlemmer og gæster minimere 

trafikken på ”puklerne”. 

I uge 30 (21., 22. og 23 juli 2014) tages "propper op", topdresses kraftigt og gødes på 

samtlige greens efter følgende plan: 

mandag den 21. juli - Skoven 

tirsdag den 22. juli - Sletten 

onsdag den 23. juli - Parken 

De pågældende dage vil sløjerne først være åbne for spil efter kl. 14.30. 

Behandlingen vil have indflydelse på spiloverfladen mindst 8 dage efter. 

 

Ad 7 
Næste møde er aftalt til onsdag den 16. juli 2014. 

  


