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Mødereferat baneudvalgsmøde 
mandag den  20. februar 2017 kl. 16.30 

hos greenkeeperne 

 

 

Deltagere: 

Baneafdelingen 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Hans Peter Ingvorsen (HP) 

Tina Devantie (TD) 

Jesper Hansen (JH) 

Knud Roed (KR) 

Talal Sidani (TL) 

 

Eksterne deltagere 

Ingen 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Status for banen HP 

2. Status vinterbane HP 

3. Status: Dræningsplanen HP 

a. Status dræning Parken 7 

4. Diskussionsoplæg til ”overordnet pleje og vedligeholdelsesplan  HP 

for det samlede baneanlæg” 

5. Naturen og golfbanen – gennemgang af oplæg fra Vejle Kommune HP 

6. Forskønnelse af adgangen mod 1. tee – Sletten Alle 

7. Orientering om arbejdet på banen de næste måneder HP 

a. Gennemgang af overordnet tidsplan 

8. Dato for næste møde Alle 

 

 

Mødereferat 

 

Ad 1 

I modsætning til de første måneder af 2016 er 2017 vejrmæssigt startet noget mere 

greenkeepervenligt. Langt mindre nedbør i form af regn og sne og gode perioder med frost. Det 

giver gode muligheder for at arbejde på banen. Der er blæst blade fra hele banen. Samtidig er 

samtlige fairways inklusive korthulsbanen og driving rangen vertidrænet. Der kan stadig nå at 

komme vejrmæssige udfordringer. Skrækscenariet er som altid varm jord og sne. Her har alle 

svampe men specielt sneskimlen optimale vækstbetingelser. Så alt i alt er det vurderingen at banen 

p.t. er kommet fint igennem vinteren. 

 

Ad 2 

Vinterbanen er en udfordring for vores golfbane. Det er mindre arealer og slidskader er 

uundgåelige. Tørv der naturligt slås op skal genplaceres. For mange glemmer denne detalje og det 

har stor betydning for genetableringen af spiloverfladen. Baneudvalget vil hen over sommeren 
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vurdere effekten af de restriktioner som er besluttet for denne vintersæson og på baggrund af 

erfaringerne komme med den indstilling/anbefaling til bestyrelsen for vintersæsonen 2017/2018. 

 

Ad 3 

I forhold til dræningsplanen har vintervejret bestemt været en medspiller og arbejdet følger 

tidsplanen. 

En del af dræningsplanen er en årlig topdressning af alle fairways. Arbejdet er planlagt til 

gennemførelse i juli måned, hvor væksten i græsset er optimal og hvor de fleste af klubbens 

medlemmer holder ferie. I 2018 topdresses efter følgende plan 

Uge 26 – Skoven 

Uge 27 – Parken 

Uge 28 – Sletten 

Som det fremgår af ovenstående arbejdes på en sløjfe af gangen. Mandag dresses og de 

efterfølgende dage ”måttes” sandet ned. Ved normalt vejr vil fairway være spilbar indenfor få dage 

og spiloverfladen genetableret indenfor  8 – 10 dage. 

Udover at hjælpe på dræningen af jorden giver dressningen på sigt en mere plan spiloverflade. Efter 

de første dressninger vil der derfor forekomme en del områder (nuværende huller i fairway) med 

mere sand, hvor genetableringen af spiloverfladen vil tage mere end 8 – 10 dage. 

Parken 5 

Greenkeeperne er fortsat meget tilfredse med effekten af dræningen. De har nu særlig fokus på 

genetablering af spiloverfladen. 

 

Ad 4 

Baneudvalget arbejder på en beskrivelse af ”overordnet pleje og vedligeholdelsesplan for det 

samlede baneanlæg” og igangsatte dette arbejde på mødet. Arbejdet videreføres på næste møde og 

forventes afsluttet inden sæsonstart. 

 

Ad 5 

Naturen er en vigtig del af den samlede golfoplevelse i Vejle Golf Club og baneudvalget er meget 

positiv i forhold til oplægget ”Naturen og golfbanen” (bilag 1). Som udgangspunkt er vi en 

golfbane, men det Baneudvalgets opfattelse at tiltagene i oplægget bør kunne gennemføres uden 

negativ påvirkning af muligheden for at spille golf. Der udarbejdes en tidsplan hvor tiltagene 

prioriteres og planlægges i forhold til økonomi, ressourcer mv. 

 

Ad 6 

Der er enighed i Baneudvalget om at adgangen mod 1. tee på Sletten bør forskønnes, men 

arbejdsopgaven har ikke højeste prioritet i forhold til dræningsplanen og generel pleje og 

vedligehold af det samlede baneanlæg. HP laver et samlet oplæg (tegning, økonomi og tidsplan). 

 

Ad 7 

Første etape af dræningsplanen afsluttes og banen gøres klar til sæsonstart. Skilte, skraldespande, 

bænke mv. renoveres og genplaceres på banen. 

 

 

Ad 8 

Næste møde mandag den 27. marts 2017 kl. 16.30 
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Bilag 1 

 

Naturprojekt 
 

Her er en række forslag til naturforbedringstiltag, som vil kunne øge naturværdien på og omkring 

golfbanen uden at være til gene for golfspillet. 

 

Forslagene tager udgangspunkt i begrebet økologisk rum. 

 

Begrebet "økologisk rum" kan forklares således:   

Det økologiske rum betegner summen af de naturmæssigt værdifulde områder i landbrugslandet 

og områder, der i forhold til næringsstoffer, hydrologi, graden af kontinuitet og lys adskiller fra de 

omgivende dyrkede marker. 

Det er i de økologiske rum, at grundlaget for biodiversiteten i det åbne land kan findes og forbedres. 

  

Elementer som udvider det økologiske rum fremsendt af Bo Levesen Vejle kommune.  

  

Fugtig lavning. 
Lave et skrab i et lavt område. Skrab kun den næringsrige overjord af. Der kan så stå vand vinter og 

forår og efterår. Planterne indfinder sig selv. Slås evt sidst på sæsonen, dvs medio august - medio 

sept. 

 

Forslag: Området øst for teestedet på Sletten 5 

  

Forslag: Området vest for fairway på Sletten 8 

 

Forslag: Område mellem green på Sletten 8 og teestedet på Sletten 9 ud mod Andkærvej 

   

Tør jordbakke. 
Råjord vendes op i en lille "bakke" på ca 1,5 til 2 m på det højeste. Omkreds 10-20 m. Kan fint 

laves ved siden af en fugtig lavning, hvor den næringsrige jord fra lavningen kommer nederst, og 

råjord fra lavningen kommer øverst på bakken. Lav gerne variation i hældningen på bakken fra helt 

stejlt: anlæg0,5 til fladt: anlæg4 . 

 

Forslag: Området syd for green på Sletten 1 bagved backtee på Sletten 4 

  

Barjordspletter med småsten. 
Mange fugle og insekter har brug for bar jord. Firben er stærkt tiltrukket af disse områder. Find et 

soleksponeret sted med en let jord, gerne gruset og småstenet. Tilfør nødder Ø=16-32 mm og 

singels Ø =32-64 mm om behov. Grus materiale tilføres først efter at der er harvet nogle gange. 

Hold jorden bar ved at harve 3-4 gange i løbet af sommeren. 

 

Forslag: Området omkring starterhus på Sletten 1 og øst for green på Sletten 4 

 

  

Stendynger. 
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Læg større sten Ø = 300 mm til ?? så store de haves i området i dynger. Gerne så meget sol som 

muligt på dyngerne.  

 

Forslag: Området omkring starterhus på Sletten 1 og øst for green på Sletten 4  

  

Fritliggende sten. 
De helt store sten bør lægges frit for sig selv. De er smukke og er i sig selv et levested for mange 

laver, mosser og smådyr. 

 

Forslag: Findes i skovbrynet syd for teestedet på Sletten 5 samt vest for fairway på Sletten 8. Flyttes 

til området omkring starterhus på Sletten 1 og øst for green på Sletten 4 

 

Digesvale skrænt.  

 

Forslag: Jordbunke ved Helmer Hansens gård ud mod fairway på Parken 2 afskrabes mod øst for at 

få Digesvaler til at etablere sig med redehuller der. 

 

Høslæt. 
På egnede steder, hvor der er udviklede enge og overdrev med mange nektarplanter, kan man med 

fordel pleje ved at slå arealerne med le. Bedst med en tidlig slåning i april og en sen i august. 

Slåning tilrettelægges generelt efter blomstringen. Hvis der er god blomstring slås ikke. Høet skal 

ligge og tørre tre-fire dag, så frøene kan smides. 

 

Forslag: Området vest for terrassen ved klubhuset. Slås med le af frivillige klubmedlemmer efter 

instruktion af Bo Levesen fra Vejle kommune. 

  

Ormegårde. 
Afslået materiale fra pudsning høslæt mv. kan med fordel lægges i bunker til kompostering ude på 

arealerne. Bunker på ca 5-10 kubikmeter er passende. Her udruges æggene fra snogene og mange 

padder og salamandre overvintrer. Også pindsvin og mus bruger dem. Gennem nedbrydningen 

kommer også mange svampe på bunken. 

 

Forslag: Etableres et passende sted hvor det ikke er synligt fra golfbanen 

  

Rugeskjul. 
Områder med højt græs eller høje urter. Godt til fuglene at bygge rede i først på sommeren og sidst 

på sommeren godt til f.eks .Stillits at finde føde i, når de høje 

 urter sætter frø.  

Sådanne områder findes allerede på golfbanen  

  

Veterantræer. 
Gamle helt eller delvist udgåede træer. Et levested for rigtig mange smådyr, mindre pattedyr, 

svampe, mosser laver og fugle. 

En af de allervigtigste nøglebiotoper i skoven. Alle gamle træer har interesse. Særligt gamle pil er 

en mangelvare. Har man en stor pil, som står uhensigtsmæssigt, kan den med stor fordel stynes i 

stedet for at fældes helt. Det gælder selvfølgelig også andre større træer, som bliver til risikotræer. 

Det mest værdifulde veterantræ er træ, som dør stående og senere vælter.  
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Er allerede etableret  praksis af kommunens skovfolk i området   

  

Afblæste flader i skoven. Flader med morbund. 
Steder hvor vinden fjerner blade og smågrene er rige på svampe, og gode til fouragering for 

småfugle. Insekter bygger gerne i jorden. En morbund er et sted hvor omsætningen i jorden er 

dårlig. Morbund kan fremmes ved at fjerne blade og kviste. 

 

Findes allerede på Parken 5 og Parken 7. Det er aftalt med HP, at der ikke gødes udenfor fairway i 

sådanne områder (der benyttes flydende gødning der kan udbringes meget præcist. 

 

 Haregrønning. 

Tætte lave grønne arealer. Holdes lavt hele sommeren, så der er friske skud til harer og fugle. Ikke 

gøde og sprøjte. Gerne kalke. 

 

Findes allerede i området 

 

Tornekrat. 
Små krat med tjørn, slåen, vildroser (IKKE rynket rose) og vildæbler. Alt fra en enkelt busk til små 

krat på 10-20 kvadratmeter har værdi. Størst effekt opnås ved at lave små krat. På den måde øges 

længden af skovbryn pr krat. 

  

Kan overvejes ved nye beplantninger i området 

  

Sommerfugle- og humlebihave. 
Areal som tilsås med nektarplanter, f.eks. rødkløver, musevikke, blåhat, hvid okseøje og kongepen. 

Brug kun danske frø. Ingen græsser må sås ud, kun nektarplanter. Inden tilsåning skrabes en del af 

mulden væk, hvis der er tykt muldlag. Alternativt kan man holde jorden sort en sommer over, det 

udpiner også jorden. Ingen gødning. Lav Arealer på100 - 500 kvm på steder med sol og læ for 

vestenvinden. Kan afslås tidlig forår og tidlig efterår. Dvs i april og september. Men slå aldrig hvis 

der er god blomstring. 

 

Forslag: Området vest for green på Skoven 1 

  

 

 Process 

 

Forslagene er udarbejdet ud fra katalog over økologiske rum af Bo Levesen fra Vejle kommune. 

Forslagene kan efter en projektfase vurderes, og der kan tages stilling til hvilke tiltag, der skal 

videreføres, og hvilke der skal nedlægges. 

 

Forslagene behandles i baneudvalg og bestyrelse. Bo Levesen og undertegnede stiller os gerne til 

disposition for udvalg og bestyrelse ved de møder, hvor forslagene skal behandles. 

 

Med venlig hilsen 

Hans Peter Ingvorsen, Bo Levesen og Jørgen Pagh  


