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Mødereferat baneudvalgsmøde 
tirsdag den 26. februar 2019 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) 

Marianne Kristensen (MK) 

Erik Brok (EB) 

 

Eksterne deltagere 

Ingen 

 

 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Præsentation af maskinpark 

KH har været maskinparken igennem. For at minimere 

reparationsomkostningerne, personaletid på værkstedet samt væsentlig 

forbedre”klippekvaliteten” på specielt greens og teesteder er det afstemt med 

bestyrelsen at ældre klippere udskiftes med nye indenfor en aftalt 

budgetramme. 

Maskinerne forventes leveret ultimo marts. På næste baneudvalgsmøde vil KH 

præsentere den samlede maskinpark for baneudvalget. 

 

2. Plejeplan 2019 

KH gennemgik Plejeplan 2019 med særlig fokus på ændringer i forhold 

baneplejen i sidste sæson.  

Hele Plejeplan 2019 kan ses på hjemmesiden http://vgc.dk/4042.aspx her skal 

fremhæves 

- Greens 

Plejen af greens har højeste priorietet. 

- Forgreens 

Intensiv luftning, dresning, eftersåning mm. 

Hyppig klipning og kortere klip for at give mere ensartet spiloverlfade og 

minimere ”totning”  

http://vgc.dk/4042.aspx
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- Bunkers 

Skarpe kanter med bløde buer. 

Laveste punkt i bunkers hvor den uundgåelige ler-udsivning fra 

bunkerkanterne vil samle sig, udskiftes løbende med nyt bunkersand. 

- Fairways 

Klippens generelt kortere end tidligere. Det vil give mere ”rul” og løfte 

bolden. 

 

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

Trods varmegraderne står solen fortsat lavt på himlen, jordtemperaturen når 

derfor mange steder på banen ikke den nødvendige temperatur (5 – 10 grader) 

og græsset er derfor endnu ikke 100% i vækst.  

De uundgåelige svampeskader på greens efter den meget milde vinter, vil 

derfor ikke lukke sig endnu. Men der er fine nye skud i ”hullerne” og med 

mere eftersåning, topdresning, klipning og tromling når græsset kommer i 

vækst, er det forventningen at der forholdsvis hurtigt kan skabes en god 

spiloverflade. 

P.t. arbejdes med  

- klargøring af alle maskiner og øvrigt inventar 

- bunkerkanter skæres 

- alle fairways vertidrænes i 20 – 30 cm 

- grøfter og dræn renoveres  

 

4. Status: Dræningsplanen 

Helt overordnet konstaterer KH at effekten af den del af dræningsplanen som 

allerede er gennemført er meget tilfredsstillende.  

a. Sletten 3 er igangsat og forventes afsluttet medio marts 

b. Den planlagte dræning af Skoven 3 og Skoven 8 i henhold til den 

overordnede dræningsplan vil blive gennemført i 2019. Tidsplanen vil 

dog blive justeret. 

 

5. Vinterbane 2018/2019 

Baneudvalget har modtaget positive tilbagemeldinger i forhold til den valgte 

løsning. Dog bør udvalget til næste ”vintersæson” vælge en bedre 

placering/løsning i forhold til de provisoriske tee-steder. 

KH har for mange gange konstateret at spillere ikke har efterlevet skiltningen. 

F.eks. spilles sommergreens i frostvejr, banen spilles på trods af skiltningen 

”banen er lukket”, der startes før kl. 8.30 mv. 

Baneudvalget indskærper at ”skiltningen” naturligvis altid skal efterleves og at 

reglerne for anvendelsen af banen alene er KH’s beslutning. 
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6. Nye golfregler og opsætning af golfbanen 

Formand for Regeludvalget Niels Svenningsens indstilling og anbefaling 

omkring opsætning af banen i forhold til de nye golfregler blev taget til 

efterretning uden bemærkninger.  

 

7. Forslag, ideer og ønsker modtaget siden sidste møde 

a. Ingen 

 

8. Status: Samarbejdet med Vejle Kommune omkring ”skoven” 

KH er i god dialog med Vejle Kommune omkring ”skoven”. KH har 

udfærdiget et samlet oplæg til fremtidigt samarbejde og afventer kommunens 

tilbagemelding. 

 

9. Status ”Banens dag” 

Næste Banens Dag bliver lørdag den 30. marts 2019. Nærmere information 

følger. 

 

10. Dato for næste møde 

Mandag den 8. april 2019 kl. 16.30 


