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Mødeindkaldelse baneudvalgsmøde 
onsdag den 18. november 2015 kl. 16.30 

 

 

Deltagere: 

Baneafdelingen 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Hans Peter Ingvorsen (HP) 

Tina Devantie (TD) 

Jesper Hansen (JH) 

Sven Aage Nielsen (SÅN) 

Talal Sidani (TL) 

 

Eksterne deltagere 

Allan Brandt (AB), DGU’s banekonsulent 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Status for banen AM 

2. Status: Dræning Parken 5 AM 

3. Vinterbane 2015/2016 AM 

4. Endelig oplæg:Placering af flag på greens og teestedsmarkeringer      JH 

5. Herre-teestedet ”Skoven 3” – kan vi gøre noget? TL/BV 

6. Oplæg omkring sikring af Parken 2 SAN 

7. Forslag om prioritering af dræning på Parken 4 Alle 

8. Orientering om arbejdet på banen de næste måneder AM 

9. Dato for næste møde Alle 

 

 

Klubbens nye chefgreenkeeper Hans Peter Ingvorsen indledte mødet med en kort 

præsentation og en invitation til baneudvalget om en tur rundt på hele banen primo 

januar, for sammen at kunne udarbejde en prioriteret indsatsplan for den kommende 

sæson. 

 

Ad 1 

Det milde, men desværre også fugtige vejr, har forlænget sæsonen. Det har betydet at 

den reducerede greenkeeperstab har haft særlig fokus på banens drift. Vejrsituationen 

har hos os som på stort set alle andre golfbaner betydet øgede svampeangreb på 

specielt greens. De er forsøgt bekæmpet med de frigivne midler, ligesom der er 

præbehandlet i forhold til angreb af sneskimmel.  
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Nu nærmer vinteren sig med hastige skridt og staben er i gang med 

vinterforberedelserne. Vinterbanen er etableret og tømning af vandingsanlæg 

gennemføres i uge 47. Samtidig hentes bænke, boldvaskere, skilte mv. ind til 

reparation og vinteropbevaring. 

 

Ad 2 

Det er for tidligt helt at konkludere omkring effekten af dræningsprojektet på Parken 

5. Men det er umiddelbart vurderingen at det bliver nødvendigt med yderligere  

dræningsarbejde i området, samt intensiv topdressing af fairway. 

 

Ad 3 

Vinterbanen er etableret og som tidligere besluttet, skiftes der permanent fra mandag 

den 7. december. I perioden frem til det permanente skift, spilles vinterbanen hvis der 

indtræder perioder med frost. 

 

Ad 4 

Udsat til næste møde. 

 

Ad 5 

Direkte adspurgt var HP ligeledes af den opfattelse at lysforholdene på herre-

teestedet på Parken 3 betyder at det ikke kan etableres med græstæppe. Der er 

forskellige ”måtte”-løsninger på markedet og HP vil præsentere et oplæg for udvalget 

på næste møde. 

 

Ad 6 

Der var indhentet tilbud fra forskellige leverandører af høje træer. HP har stor 

erfaring med flytning af høje træer. Det blev aftalt at udvalget på mødet i januar 

besigtiger området og HP herefter udarbejdet et konkret forslag. 

 

Ad 7 

Udvalget er enig i at også området ved Parken 4, kunne have behov for dræning. 

Området vil sammen med andre udvalgte områder på specielt Parken 5, 6 og 7 indgå i 

en prioriteret samlet dræningsplan. 

 

Ad 8 

Greenkeeperstaben fortsætter med vinterklargøringen. Værkstedet klargør 

maskinerne til sæsonstart. Dræn-grøfter langs banerne graves fri og dræn efterses. 

Staben er reduceret, samtidig med at der afvikles restferie og afspadsering. 

 


