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Mødereferat baneudvalgsmøde 
mandag den 19. marts 2018 kl. 16.30 

hos greenkeeperne 

 

Deltagere: 

Baneafdelingen 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Hans Peter Ingvorsen (HP) 

Marianne Kristensen (MK) 

René Kildsgaard (RK) 

Paul Sørensen (PS) 

Knud Roed (KR) 

Arne Holm Hansen (AHH) 

 

Eksterne deltagere 

Ingen 

 

 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Status: Dræningsplanen HP 

 

2. Status: Gennemførte, igangsatte og planlagte aktiviteter HP 

• Greens 

• Greens omgivelser 

 

3. Status:  

a. Markering af hazarder                               PS, Niels Svenningsen og HP 

b. Evt. etablering af hochstand på Parken 2 KR 

c. Etablering af ”introduktionsbane” tee sted 37 MK, PS 

d. Oplæg: Evt. automatisering af maskinparken RK, PS 

 

4. Plejeplan 2018 og opfølgning HP 

a. Plejeplan 2018 (endelig version vedlagt) 

i. Oplæg til planlægnings- og opfølgningsværktøj (vedlagt) 

 

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

a. Ændring af hul forløb Vinterbanen 2018/2019 (bilag 1) 
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6. Status for banen og orientering om arbejdet de næste måneder  HP 

 

7. Dato for næste møde  Alle 

 

 

Ad 1. 

Parken 5 og parken 7 er afsluttet i henhold til dræningsplanen. På Parken 6 mangler 

en mindre del af fairway at blive drænet. Samlet set er greenkeeperne p.t. foran 

dræningsplanen. 

 

Ad 2. 

Den valgte metode til bekæmpning af svampe gennemført i 2017 har desværre ikke 

kunnet løse vores problemer på greens. Vi har derfor besluttet at bruge mere 

mekanisk pleje i 2018. Det betyder en intensiv propning, prikning, topdressing mv. af 

samtlige greens. For at minimere generne vil behandlingerne blive efterfulgt af 

intensiv tromling. 

 

Ad 3. 

a  

Er igangsat og afsluttes inden åbningsturneringen. 

 

b 

Opstillingen af en hochstand anslås at ville koste omkring kr. 10.000. I første omgang 

genopstilles en klokke ved ”lys afbryderen” på fairway, til at understøtte den 

nuværende løsning. Baneudvalget vil efterfølgende vurdere effekten. 

 

c 

Tee-stedsmarkeringer (grønne plader) er bestilt og opmålingen er igangsat – PS og 

MK. Det forventes at banen kan anvendes fra medio april. 

 

d 

For at indhente erfaringer vil RK og PS besøge danske golfklubber, som p.t. har 

igangsat en delvis automatisering. 

 

Ad 4. 

a 

Baneudvalget har udarbejdet en samlet Plejeplan2018 til endelig godkendelse i 

bestyrelsen. Herefter vil planen blive præsenteret på hjemmesiden, sammen med en 

tidsplan for gennemførelsen af de beskrevne arbejdsopgaver og aktiviteter. 

b 
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Baneudvalget vedtog oplægget dog således at de greens der løbende registreres er 

Sletten 9, Parken 9 og Skoven 9. HP igangsætter registreringen fra d.d. 

 

Ad 5. 

a 

Baneudvalget kvitterer for forslaget og vil indarbejde ideen, når vinterbanen 2018/19 

fastlægges. 

 

Ad 6. 

Baneudvalget takker for den store opbakning til Banens Dag. Ikke mindst den 

fantastiske arbejdsindsats der blev lagt for dagen med flot opbakning af hele 

greenkeeperstaben. Der blev gået til den. Det er en succes som Baneudvalget helt 

sikkert vil forsøge at gentage ved en senere lejlighed. 

Greenkeeperne vil de næste 3-4 uger færdiggøre igangsatte projekter og naturligvis 

følge plejeplanen velvidende, at aprilvejret altid kan være en udfordring. 

Når frosten er af jorden, vil der kunne klippes ca. 1 uge efter. Samtidig kan den 

intensive pleje af greens igangsættes se ad 2. 

Som vejrudsigten ser ud lige nu, forventes det at banen åbner fredag den 6. april. 

 

Ad. 7 

Næste møde: mandag den 16. april kl. 16.30. 
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Bilag 1 

 

 

 
Fra: Jette Hindkjær 

Sendt: 18. februar 2018 21:38 

Til: Bo Vaaben <bv@vgc.dk> 

Emne: Baneudvalg: Vinterbane - Sletten 5 

 

 

Har et forslag vedr. Vinterbanen 

Vintergreen på Sletten 5 har i denne vinter især men også i tidligere vintre ofte været meget våd og 

næsten umulig at putte på. 

Når der så er frostvejr er det istedet en isbane og fuldstændig umulig at putte på 

 

Mit forslag går på at droppe et hul på Sletten 5 og istedet dele fx hul 7 op til et par 3 hul (med start 

omkring det oprindelige herre tee sted) og længere fremme etablere et teested til et par 4 hul til 

bestående vintergreen på hul 7. 

 

Håber på en ny sæson, hvor regnmængden må holde sig inden for normalen. 

 

Mvh  

Jette Hindkjær - 27-638 

 

mailto:bv@vgc.dk

