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Mødereferat baneudvalgsmøde 
mandag den 19. februar 2018 kl. 16.30 

 

Deltagere: 

Baneafdelingen 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Hans Peter Ingvorsen (HP) 

Marianne Kristensen (MK) 

René Kildsgaard (RK) 

Paul Sørensen (PS) 

Knud Roed (KR) 

 

Eksterne deltagere 

Ingen 

 

Afbud 

Arne Holm Hansen (AHH) 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Status: Dræningsplanen  HP 

a. Parken 7 og Parken 6 

b. Status: Evt. sænkning af vandspejl på Sletten 

 

2. Status: Gennemførte, igangsatte og planlagte aktiviter  HP 

• Greens 

• Greens omgivelser 

• Indvintring af greens 

 

3. Status:  

a. Markering af hazarder                                PS, Niels Svenningsen og HP 

b. Oplæg: Evt. automatisering af maskinparken  HP 

 

4. Oplæg til Plejeplan 2018  HP 

a. Fortsætte revision af oplæg fra side 10 

b. Beslutte målepunkter (KPI) 

 

5. Forslag, ideer og ønsker modtaget siden sidste møde  Alle 

a. Ideer til at øge spilhastigheden og mindske ventetiden 

i. Parken 2 : Flytte teestedet så hullet ikke længere er blindt 
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ii. Skoven 3 :Flytte de bagerste tee-steder frem til tee 46 

b. Forslag til ændringer omkring søen og Sletten 4 og Sletten 5 (bilag 1) 

c. Skoven 1 – rough bag green er for tæt, hvis man slår over green 

d. Etablering af nye ”tee-steder” foran nuværende tee 46. Målet er 

etablering af en ratet ”introduktionsbane”. Længde min. 2.740 meter for 

18 huller. 

 

6. Status for banen og orientering om arbejdet de næste måneder  HP 

 

7. Dato for næste møde  Alle 

 

 

Beslutningsreferat 

 

Ad 1. 

a. Dræningsplanen følges. Vejrprognosen forudsiger frostvejr det forventes derfor 

at dræningen af Parken 6 kan afsluttes indenfor 14 dage. 

b. Vandspejlet på søerne er med ekstradræning sænket med ca. 15 cm. i søerne 

mellem Sletten 1 og Sletten 4 samt søen på Sletten 5. Det er vurderingen at 

sænkningen vil have godt effekt på dræningen i hele området. Baneudvalget 

evaluerer resultaterne og om en yderligere sænkning vil have effekt. Ad hoc 

etableres et dræn langs skovkanten langs venstre side af Sletten 5 mod området 

bag tee-stederne på hullet, for at lede vand fra skoven væk fra søen på samme 

hul. 

 

Ad 2. 

Hvor det er muligt og når indsatsen vurderes at stå mål med den forventede effekt, 

prioriterer Greenkeeperne at fjerne sne og is på skyggevendte greens 

Der vil blive krydsdrænet på greens på Parken 5, 6 og 7 – samt reparere 

”drænskader” fra sidste efterår på disse greens med tørv. 

HP er i dialog med Vejle Kommune omkring fældning af 2 stk. meget generende 

bøgetræer ved greenen på Parken 5 og 1 stk. meget generende bøgetræ ved greenen 

på Parken 7. 

Greens driller fortsat alt for meget. Vores ”Hovedskimmel” er en sjælden sygdom i 

græs, så kendskabet er begrænset i forskerkredse. Vi er ude med mikrogødninger, 

fungicid mm., når mulighederne er der, men svampeangrebene fortsætter desværre 

med at være aktive uanset om det er en tør eller våd green – ingen egentlige 

retningslinjer, selvfølgelig i retning af jo vådere desto værre. 

 

Ad 3. 

a. Projektet gennemføres inden sæsonstart 
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b. RK og PS undersøger mulighederne 

 

Ad 4. 

Hen over vinteren har Baneudvalget afholdt en række møder, hvor Plejeplanen for 

klubbens baneanlæg er blevet revideret og opdateret. Arbejdet er afsluttet og den 

samlede plan præsenteres på hjemmesiden efter næste baneudvalgsmøde. 

 

Ad 5. 

a. i.  

Baneudvalget er enig i problemstillingen, men vurderer at et flytning af tee-

stedet er for omkostning- og ressourcekrævende. I stedet overvejes opsætning 

af en ”hochstand” til støtte for ”lyssignalerne” ved tee-stederne. KN 

undersøger mulighederne. 

ii.  

Baneudvalget vurderer at et flytning af tee-stederne vil have en negativ 

indflydelse på den samlede golfoplevelse på hullet og at tee-sted 46 ikke kan 

bære det ekstra slid. For at fremme spillet klippes fairway bredere og der 

ryddes godt op i skovkanten i venstre side fra stien og frem til åen. 

b. Baneudvalget kvitterer for de gode ideer, men har I første omgang valgt at 

prioritere indsatsen i området således 

a. Ved søerne til venstre på Sletten 4 er områderne ryddet. Det giver bedre 

udsyn fra tee-stederne og øger forhåbentlig sikkerheden på hullet. 

b. En udgravning af søen på Sletten 5 vil betyde opgravning og 

reetablering af dræn- og vandingsanlæg i området. Baneudvalget 

vurderer at resultatet ikke vil stå mål med den nødvendige indsats. 

c. Den ukontrollerede rough bag green på Skoven 1 vil blive klippet som 

semirough længere over mod birketræerne på Skoven 2. 

d. PS og MK udarbejder forslag til baneforløb. HP indkøber ”diskrete plader” til 

markering af de nye tee-steder på fairway. 

 

Ad 6. 

Siden sidst har greenkeeperne bl.a. 

• Drænet ved boldautomaten mellem vejen og rangen 

• Foretaget træfældning (syge træer) og shaping af områderne ved søerne på 

Sletten 1/Sletten 4 

• På Parken 5 er der etableret overgang ved hazard til venstre fairway 

• oprydning og færdiggørelse af igangsatte projekter under ”Banens dag”. Vi 

forventer at være færdig med disse ultimo marts. 

• er langt med nyt plankeværk, ”huse” til diesel og højtryksrenser samt 

opbevaring af maskiner bag porte. Dette hjælper os meget i forhold til vores 
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udfordringer omkring logistikken kontra Helmergården. Flytning af faciliteter 

til Helmergården ligger noget ud i fremtiden. 

• er langt med klargøring af vores skilte og pæle. 

Planlagte aktiviteter (inden sæsonstart) 

• Efter dræningen på Parken 5, 6, og 7 gennemføres en grundig efterbehandling i 

form af fjernelse af blade, sten og overskudsjord, ”vertiquake”, reparation af de 

værste skader med tørv.  

• Se ad 2 - greens 

 

Ad 7 

Næste møde: mandag den 19. marts 2018 kl. 16.30 – 18.00. 
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Bilag 1 
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