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Mødereferat baneudvalgsmøde 
mandag den 3. december 2018 kl. 16.30 

hos greenkeeperne 

 

Deltagere: 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Kristoffer Harreby (KH) 

René Kildsgaard (RK) 

Paul Sørensen (PS) 

Arne Holm Hansen (AHH) 

Erik Brok (EB) 

 

Afbud 

Marianne Kristensen (MK) 

 

Eksterne deltagere 

Ingen 

 

Mødereferat: 

 

1. Status for banen og orientering om arbejdet de næste måneder 

Siden sidst: 

- Stier Sletten 

o Tuerne på stien fra 2 til 3 er klippet ned. Finjusteres til foråret 

o Der er klippet en sti fra 3 til 4. Justeres når der igen er vækst i 

græsset. 

- Opstamning af træer 

o Grantræer ved indkørsel og fairway house er opstammet 

o Der arbejdes p.t. med opstamning på Sletten 

o Inden sæson start er der opstammet hele banen fundet inkl. 

korthulsbanen 

- Vandingsanlæg 

o Tømt for vand og klar til vinter 

 

a. Greens 

i. Alle greens inkl. korthulsbanen topdresset en gang. Skovens 

greens 2 gange. 

ii. Alle behandles fortsat løbende med  

1. Tour Turf Respond Penetrator 

2. Dugmiddel mv. 
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iii. Hvis vejret tillader vil greens på Sletten igen vintersæsonen blive 

tromlet et par gange om ugen, samtidig med at flagene flyttes. 

b. Fairways 

i. Skovens fairways er topdresset og Parkens fairways topdresses i 

løbet af uge 49. 

c. Maskiner 

i. Med udgangspunkt i oplæg fra KH har bestyrelsen indarbejdet de 

ønskede justeringer af maskinparken i Budget 2019. De primære 

ændringer er udskiftning af ældre greens- og tee-stedsklippere 

med nye. 

 

2. Status: Dræningsplanen 

a. Parken 4 

i. Gennemført i henhold til Dræningsplanen 

b. Sletten 3 

i. Rykket til gennemførelse primo 2019 

c. 2019 

i. Indregnet i Budget 2019 og gennemføres efter Dræningsplanen 

1. Skoven 3 og Skoven 8 

 

3. Vinterbane 2018/2019 

a. Banen opleves godt modtaget 

b. KH genovervejer placeringen af et par provisoriske tee-steder 

 

4. Forslag, ideer og ønsker modtaget siden sidste møde 

a. Ingen 

 

5. Dato for næste møde 

Tirsdag den 26. februar 2019 

- KH præsenterer forslag til Plejeplan 2019 

- Muligheder for opsætning af banen i forhold til nye Golfregler 

præsenteres 


