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M Ø D E R E F E R A T 

B E S T Y R E L S E S M Ø D E 
 

 
Tid/sted Onsdag den 15. juni 2016 kl. 17.30 Mødenr.: 5 - 2016 

Deltagere Bestyrelsen: 

Stig Brogård Andersen (SBA) 

Claus Svold (CS) 

Jan Haugsted Petersen (JHP) 

Jørgen Ejlskov (JE) 

Gert Nielsen (GN) 

Judith Domino (JD) 

 

Manager: 

Bo Vaaben (BV) 

 

Øvrige deltagere 

Chefgreenkeeper Hans Peter Ingvorsen (HP) – deltager også under 

spisning 

Vores ”husfotograf” Poul Willow Sørensen (PWS) – deltager også under 

spisning 

Afbud  

Referent Bo Vaaben (BV) 

 

 

Dagsorden: 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse dagsorden - SBA  

Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden. 

Beslutning Godkendt uden kommentarer. 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 2 Godkendelse af mødereferat  - SBA  

Sagsfremstilling Godkendelse af mødereferatet fra bestyrelsesmødet den 18.05.16 

Beslutning Godkendt og underskrevet uden bemærkninger. 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 3 Status golfbanen - HP  

Sagsfremstilling Chefgreenkeeper Hans Peter Ingvorsen gennemgår status for banen. 

Beslutning Chefgreenkeeper Hans Peter Ingvorsen gennemgik status for banen (bilag 1). 

 

Som afslutning på banengennemgangen præsenterede HP et oplæg til 

overfladedræning af Parken 5. Bestyrelsen er indstillet på at igangsætte projektet 

hurtigst muligt. Nærmere information følger. 

 

Bilag HP’s ”manuskript” oplæg til ”status for golfbanen” (bilag 1) 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 4 Staus Fokusgrupper – GN, JE  

Sagsfremstilling Status for projekt ”fokusgrupper” 

Beslutning Projektet er igangsat og Poul Bernd har gennemført de første interview. 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 5 Parkeringspladser til klubmestre  

Sagsfremstilling Turneringsudvalget indstiller at klubmestrene i dame- og herrerrækken får en 

parkeringsplads stillet til rådighed. 

Beslutning Bestyrelsen har behandlet Tuneringudvalgets indstilling og er enig i formålet, 

men noget usikre på effekten. Bestyrelsen tilbyder at SBA og BV deltager i et 

turneringsudvalgsmøde for at diskutere, hvorledes deltagerantallet til 

klubmesterskaberne kan øges. 

Bilag Indstilling fra turneringsudvalget (bilag 2) 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 6   

Sagsfremstilling  

Beslutning  

Åben/lukket Lukket 

 

 

Pkt. 7 Nyt fra sekretariatet - BV  

Sagsfremstilling Nyt fra 

Baneafdelingen 

Der henvises til dagsorden punkt 3 samt seneste mødereferat fra Baneudvalget 

(kan findes på hjemmesiden) 

Foreningsafdelingen 

150 TRYOUT er i gang (samme niveau som 2015) 

Golfmaraton aflyst på grund af for få tilmeldte. 

VGC deltager ikke i DGU’s landskampagne den 21. august. Vi har allerede 

planlagt ”familieturnering”. 

Sportsafdelingen 



 

 

 

 

 

__________________________________ 

Vejle Golf Club ·  Fællessletgård · Ibækvej 46 · 7100 Vejle · Tel. 7585 8185 · Fax 7585 8301 

e-mail: vejle@golfonline.dk · www.vgc.dk · CVR nr. 38 55 19 14 

Ingen bemærkninger. 

Restauranten 

Ingen bemærkninger. 

Pro-en 

Ingen bemærkninger 

Sekretariatet 

Åbningstiderne er udvidet til 
Mandag 08.00 - 18.00 

Tirsdag 08.00 - 15.00 

Onsdag 08.00 - 18.00 

Torsdag 08.00 - 15.00 

Fredag 08.00 - 16.00 

 

Frem til den 1. oktober udbydes 2 stk. greenfeebilleter til VGC hver uge via 

auktionssiden Odendo. 

Åben/lukket Åben 

 

Mødet afsluttet kl. 21.30 
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Bilag 1 

 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 15. juni, 2016 – 17.30. 
 

Status for banen – de forskellige elementer mm. 
 

Personlig status: 

Jeg har prøvet en hel del i mit arbejdsliv, og min bedste beskrivelse/evaluering af tiden indtil 

nu er, at det har været meget fascinerende/spændende og helt ekstremt udfordrende, 

stress/angstprovokerende, intelligenskrævende og arbejdsomt, så det er rigtig dejligt, at jeg 

har fået mulighed for at bruge hele min rygsæk og mere til 

Der er helt sikkert fortilfælde, men vækståret 2016 har virkelig drillet i Vejle og mange andre 

steder: Vådeste efterår/vinter i mange år med mange skader på græsset til følge. Koldt og vådt 

forår med deraf lave jordtemperaturer i en i forvejen kold jord. Da varmen så kom fik vi ikke 

rigtig vand, og så døde vandingsanlægget. Siden blev det endnu varmere og meget tørt. Alt i 

alt har der i skrivende stund kun været 10-12 dage med god vækst i græsset mod typisk 40-50 

dage, hvilket især kan ses på vores hyppigst forekommende græstype: 1-årig rapgræs. 

Samarbejdet med mine ansatte går rigtig fint 

Udførslen af samtlige vore arbejdsopgaver og projekter er gået bedre end forventet med en 

høj hit-rate (100 %) – hvilket i al ydmyghed måske ikke lige kan ses nok på banen. Alle 

relevante eksperter fra ind- og især udland har givet deres mening og analyse til kende 

omkring alle større elementudfordringer, så nu er der i skrivende stund planer klar for alle 

elementer – mikro og makro – på banen, og på forskellige økonomiske niveauer. 

På generelt makro plan er jeg altid klar med mange ideer og forslag, men efter snart 6 

måneder i VGC har jeg – ikke mindst guidet af Bo – lært, at min kraftige lyst til at prioritere 

igangsættelse af store projekter bestemt ikke harmonerer med, at man skal huske detaljerne 

eller finessen i VGC. Set i bakspejlet giver det selvfølgelig ikke mening, at få dårlig kritik af 

spilleoplevelsen, hvis jeg har nedprioriteret små serviceopgaver, som havde taget kort tid at 

udføre, hvilket udelukkende er på min kappe.  Dette er nu ved at være kørt ind, så vi følger 

selvfølgelig den plan, der er udstukket af baneudvalget og andre højprioriterede opgaver i 

samarbejde med Bo. Min filosofi omkring greenkeeping har i mange år været en prioritering, 

hvor man opnår ”mest muligt greenkeeping for pengene”. Dette har været særligt aktuelt i de 

senere år for alle baner i DK og endda er dette også nået til USA, fordi budgetter og 

forventninger har udviklet sig meget. Min erfaring i denne forbindelse er, at det kræver en stor 

mængde information og en rum tid at få dette aspekt/koncept op at køre, men resultaterne er 

altid, at banen udvikler sig i et helt andet tempo. Der skal dog ikke herske nogen som helst 

tvivl om, at jeg til enhver tid IKKE vil kræve patent på prioriteringen: Hvis baneudvalg, 

bestyrelse, medlemmer og andre ønsker anden prioritering sker dette prompte. I denne 

servicebranche skal kunden selvfølgelig opleve bedst mulig/ønskelig service. 

 

Generelt om banen: 

Jeg har i 16 år evalueret Vejlebanen hvert år med faglige briller, og selvfølgelig også med 

golfspillerens synsvinkel. Jeg har nedskrevet de fleste årlige iagttagelser, så der er stort set 

ikke noget omkring banens historie angående store træk som er mig fremmed eller der kan 

være tvivl om. At der kan være mange meninger om spilleoplevelsen er helt fint for mig, men 

fakta og historie er umiskendeligt. Udfordringer med bellis er et eksempel, som er svær at 

argumentere omkring, når langt de fleste planter er mange år gamle – men alligevel hører jeg, 

at der aldrig har været bellis her før Et andet eksempel er vores markeringer i fairway, som 
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vi har fritskåret ret ofte, og som aldrig har været så tydelige som i år, men alligevel får banen 

stor kritik for dette punkt.  

De altoverskyggende udfordringer mht banepasningen er selvfølgelig vand og lige efter kold 

lerjord og endelig skygge. Konsekvensen er, at vi er en af de baner i verden, som er mest 

følsom overfor vejret og dens luner. Jeg er derfor meget glad for og stolt over det samarbejde 

vi har med skoven lige nu. Vi er rigtig langt med arbejdet omkring skygge, træer og 

afdræningsopgaverne. Vand og lerjord kan man arbejde med i det omfang økonomien tillader 

det. 

Alt i alt ser jeg et kæmpe potentiale i vores 4 sløjfer, hvor det kun er et spørgsmål om tid og 

lidt penge før potentialet kan forløse sig. 

 

Boldmaskinen: 

Vi har i 3 måneder arbejdet intensivt med boldmaskinen for at få bugt med 

børnesygdommene. Under opsætningen har VGC foretaget mange ændringer, som har givet 

udfordringer med blokerede bånd etc. Med den seneste uges intensive arbejde på maskinen 

mener jeg nu, at vi snart er i mål, så 99 % af børnesygdommene er væk. Vi har monteret nyt 

bånd og nye koste i forbindelse med elevatoren, og i selve boldmaskinen har vi fået fanget 

overløbne bolde. I skrivende stund er der kun meget små justeringer tilbage angående fodring 

af spandene. 

 

Greens:  

Normalt har vi udfordringer med for meget vand på greens, men i år har det været modsat. 

Vandingsanlægget har i 4 år ”kun” kørt med 4 sprinklere ad gangen, så vi har brugt det meste 

af vores overskudstid og mere på at holde greens og tees i live, og netop i går skulle jeg have 

løst dette, så vi kan få 12-16 sprinklere til at køre på én gang, rigtig dejligt. Svampeskaderne 

fra oktober sidste år har nu lukket sig. En anden udfordring har så været de mange råger, der 

har lavet store huller i netop svampeskaderne på greens. Normalt har rågerne ikke angrebet 

greens tilnærmelsesvis lige så meget – kun forgreens. Rågerne bliver i skrivende stund ved 

med at lave meget store skader på greens og sågar hver dag, hvilket altså er banens største 

udfordring lige nu. Jeg forsøger at få tilladelse til at fange/skyde dem hos Naturstyrelsen. 

Konklusionen er som på alle andre baner, at der SKAL gøres alt indenfor lovens grænser mht. 

at undgå svampeskader til efteråret. Jeg har som en af 3 baner i Danmark prøvet at rykke 

svampetrykket i en positiv retning foruden gængs brug af Fosfit og Proline/Switch. Endvidere 

vil vi sprøjte forebyggende mod insektlarver i greens efter d. 15. september, så vi kan undgå 

de ekstremt mange og meget generende ”rågeskader” til næste år.  

Jeg har haft de bedste eksperter fra ind og udland til at brainstorme omkring vores 

udfordringer på banen, og særligt på greens er der stor snak om ”vandvandringen”. Hvordan 

virker dræn og kapillær kræfterne på de meget forskelligt opbyggede greens!? Konklusionen 

er, at der skal bruges rigtig mange ressourcer for at holde vandprocenten ensartet, og 

resultaterne er rigtig gode, når det lykkes. Et velfungerende vandingsanlæg er en vigtig del af 

dette samt hyppig brug af afspænding/penetrant. 

Arbejdet med den biologiske balance er temperatur afhængig i stor stil, så nu er 

nedbrydningen af dødt plantemateriale ved at have den ønskede effekt. Vi kan ikke undvære 

almindelig gødning, men pointen med på lang sigt ikke at være alt for afhængige af 

konjunkturer fra vejret tror jeg stadigvæk meget på. 

 

Fairways: 

VGC’s udprægede kombination af poa annua og bredbladet landbrugs rajgræs sammenholdt 
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med ler i toppen harmonerer rigtig skidt med spil og pasning om vinteren og våde tidspunkter, 

men til gengæld rigtig godt for bellis og andre krybende ukrudter. Omvendt er den megen 

selvsåede poa ok til at lukke de mange skader efter blade, sygdomme og muldvarpeskud, hvis 

vinteren/foråret har været mild og knap så fugtig. Igen skal nævnes, at 2016 indtil nu har 

været særligt ugunstig vejrmæssigt/vækstmæssigt for banen, hvilket også er gældende for 

mange andre danske baner. Vi har gødet i gode mængder uden særlig vækstforøgelse, og det 

er stadig oplagt i fremtiden at køre store mængder kompost og sand på fairways, hvis 

kvaliteten skal øges, da der jo som bekendt er ren ler helt op til overfladen. Så længe 

fundamentet ikke er i orden giver det ikke særlig god mening at efterså fairways for at få 

kulturgræsser indført (økonomi). Alle fairways kalder fantastisk meget på at blive vertidrænet 

(0,8 km/t) eller næstbedst; slicet (ca. 10 km/t). Vi har vores egen vertidræner til dette, og vi 

vil selvfølgelig bruge den døgnet rundt til efteråret, når det er muligt i forhold til jordens 

fugtighed. Lidt efter lidt kan vi så opnå en mindre afhængighed af vejret 

 

Semirough: 

Semiroughen er mange steder på Sletten rigtig flot med meget kulturgræs. Resten af banen er 

det ligesom fairways – ikke så meget kulturgræs. Når vi holder klippehøjden over 40 mm 

lukker græsset sig langt hurtigere end på fairways. Nu er der kun skader efter muldvarper, 

som ikke har lukket sig, og semiroughen er derfor fint med i forhold til øvrige græselementer. 

Det er meget anbefalelsesværdigt at fortsætte vores nye arbejdsgang med fjernelse af 

muldvarpeskud samt prøve at fange muldvarperne inden de kommer for langt ind i 

semiroughen – og mange steder også på fairways. 

 

Bunkers: 

Design og opbygning af bunkers kræver en del vedligehold og pasning. Vi har bl.a. efterfyldt 

med over 75 tons bunkersand indtil nu og 44 tons er klar i båsen. Endvidere har vi allerede 

været i gennem ukrudt og stensamling 3 gange. Der er fundet 3 sten på størrelse med fodbolde 

lige under sandoverfladen, og utallige andre store sten, som flere spillere har slået jernet i. 

Alle bunkerbunde er meget ujævne, hvorfor sandtykkelsen varierer en hel del. Det valgte 

bunkersand til vore bunkers er måske nok en smule dyrt, men det er alligevel en super 

investering, da det har en rigtig god komprimeringsevne, så vi kan slukke branden ved at 

komme mere sand i end de normale ca. 7 cm – samtidig holder sandet sig relativt godt på 

skråningerne. De flotte frøstængler omkring fairwaybunkers giver rigtig mange nye 

græsplanter i bunkers, så det er et eksempel på, at der er fordele og ulemper ved alle 

greenkeeping beslutninger. Angående tidsler er jeg meget opmærksom ud fra klubbens 

anbefalinger, og næste uge bliver de fjernet omkring bunkers. 

 

Vandingsanlæg: 

Dette har virkelig drillet. For næsten alle baner i DK gælder det samme – nemlig at 

vandingsanlægget kræver meget arbejde for at blive holdt i gang og vande som ønskeligt. 

Men særligt i år har vi netop været meget afhængige af et velfungerende vandingsanlæg. Det 

har krævet ekstra fokus at få vores vandingsanlæg op at stå. Nu nu er vi nået meget langt med 

det, og tror i skrivende stund, at vi næsten er nået til almindeligt vedligehold, hvilket er 

ekstremt glædeligt for pasning af greens, teesteder og forgreens i årene fremover 

 

Markeringer: 

Vores markeringer er træpæle, som jeg burde have haft fokus på inden sæsonstarten. En 

anden detalje, som har drillet noget, er friskæring af afstandsmarkeringer i fairways – skulle 
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nu være på plads. Produktionsskolen er snart på banen igen, og de vil hjælpe med at få pælene 

op i vanlig standard. 

 

Dræn: 

De udførte reparationer på drænene i vinters virker som de skal. Vedligehold af eksisterende 

dræn er altid en af de bedste investeringer man kan foretage sig indenfor greenkeeping – 

sammen med vandingsanlægget. Ny dræning i VGC blev startet sidste år sammen med nogle 

værdifulde jordanalyser. Sammenholdt med mine egne generelle og specifikke analyser er 

konklusionen, at de fleste fremtidige dræninger skal være overfladedræn, da tilbageværende 

steder med potentiale til dybdedræn næsten er udnyttet – kun porøs muldjord eller sandjord 

kan transportere vandet ned i dybe dræn på kort tid.  

Alle oplyste greenkeepere kender frugterne af vertidræn og sand – ligefrem proportionalt i 

afkast contra indsats, men samtidig er disse opgaver også omkostningstunge og forstyrrende, 

hvorfor de generelt udføres for lidt på danske og udenlandske baner. Vertidræn højprioriteres 

i VGC til efteråret/vinter. 

 

Træer/skov: 

Det er meget spændende, hvordan aftalen med skoven udvikler sig. Parken 5, 6 og 7 kan blive 

mindre revolutionerende for VGC, når vi efter aftale med skoven er i mål med udtynding, 

stubfræsning og beskæring. Hvis dette kan fortsætte på resten af skovhullerne vil det øge 

pasning og spiloplevelse med en meget høj to-cifret procentsats.  

Vejle – 15. juni, 2016 – HP.  
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Bilag 2 

 

Til bestyrelsen for Vejle Golf Club 

Att.: Formand Stig Brogaard Andersen 

Vejle, den 6.juni 2016  

 

Ansøgning om parkeringspladser til klubmestrene i dame- og herrerækken i VGC. 

 

Turneringsudvalget har de senere år foretaget serviceeftersyn af flere af klubturneringerne 

med henblik på at hæve kvaliteten i planlægningen og afviklingen af disse. 

 

Målet er at få flere til at deltage og give spillerne mulighed for en god oplevelse sammen med 

andre medlemmer af Vejle Golf Club. 

 

I år er udvalget blandt andet i gang med at lave et serviceeftersyn af klubmesterskaberne, og 

udvalget har allerede besluttet og planlagt flere ændringer, som vil blive realiseret i de 

kommende klubmesterskaber i august. 

 

De senere år har der været dalende deltagelse i flere af rækkerne. Blandt andet har der ikke 

været deltagere i damejuniorrækken og i damerækken. 

 

For at forsøge at ændre på disse forhold, er udvalget i gang at gennemskrive propositionerne 

for afvikling af klubmesterskaberne, således at medlemmerne forhåbentlig føler det mere 

attraktivt at deltage.  

Vi er i kontakt med både Sportsudvalget og Juniorudvalget for at høre, hvordan de mener, vi 

kan få flere til at deltage. Det har allerede resulteret i flere nye ideer. 

 

Vi synes, at klubmesterskaberne er den fornemmeste turnering i klubben. Det skal være en 

god oplevelse at deltage. Det skal være en festdag, og det skal være attraktivt at deltage. 

Vi synes, at klubmestrene skal være mere synlige i det daglige billede i klubben, og vi ønsker, 

at der bliver knyttet mere status til titlen som klubmester. 

 

I den forbindelse vil vi foreslå, at vinderen af damerækken og herrerækken får deres egen 

parkeringsplads i det år, de er klubmestre. Det skal synliggøres ved skilte med teksten: 

 

 Klubmester damer 

 Klubmester herrer 

 

Her kan klubmestrene så parkere i det kommende år, indtil pladserne overlades til næste års 

klubmestre. 

Vi tager det selvfølgelig for givet, at pladserne bliver reserveret på meget synlige steder på 

parkeringspladsen. Vi deltager gerne i udpegningen af de helt rette pladser. 

Vi ser frem til at høre bestyrelsens svar. 

 

Venlig hilsen 

Turneringsudvalget Vejle Golf Club 

Finn Lund 

Formand 


