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Mødereferat baneudvalgsmøde 
mandag den 13. maj 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. Status for banen og orientering om arbejdet siden sidste og  

planlagte opgaver de næste måneder 

Ud over normalt greenkeeperarbejde er følgende gennemført siden sidste møde 

a. Stisystemet på Skoven er renoveret og rettet op 

b. Bekæmpelsen af specielt mælkebøtter og bellis er intensiveret 

c. Trappe til tee-sted 46 på Skoven 6 er konstrueret 

d. Intensiv pleje af greens på Skoven 6 og 7 er igangsat (den samme 

behandling som er gennemført på Parken 4, 6 og 7). Under normale 

vejrforhold forventes det at spiloverfladen vil være på niveau med øvrige 

greens indenfor en 14 dages periode 

e. Sanddybder i alle bunkers er tjekket. Der er efterfyldt ca. 40 tons sand. 

Samtidig er kanterne skåret. 

f. De små flag der angiver hvor hullet er placeret på green udskiftes af 

leverandøren med nye røde flag, som er lettere at se på afstand. Den 

første leverance (de sorte) var fejlbehæftede. 

g. Vandingsanlægget justeres og finindstilles løbende. Defekte sprinklere 

udskiftes. 
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Frem til næste møde vil der være særlig fokus på 

a. Stisystemet på Sletten og Parken renoveres og rettes op. Der testen 

samtidig en ny overflade behandling (stenmel) på udvalgte stier. 

b. Greens og ”forklæder” vertikalskæres 

c. Strafområder – bl.a åer og grøfter – klippes så markeringerne står på 

klippet område. Det tydeliggør om bolden er i eller fri af strafområdet og 

fremmer hurtigere spil. 

d. Skaderne efter den uvelkomne bil på sletten 4 og 9 repareres med 

”rullegræs” når det kan hentes fra egen reparationsgreen  

e. Stien mellem Sletten 2 og 3 forbedres 

f. For at fremme hurtigere spil klippes semiroughen mellem Sletten 2 og 8 

i en lavere højde. 

g. KH har løbende kontakt til Vejle Kommune omkring gennemførelsen af 

”skovplanen”, når jordbundsforholdene er optimale. 

h. Green Skoven 4 skal have en dybdebehandling, så vandet kan ledes væk 

fra overfladen. Der bores store huller (ca 10 cm. diameter) gennem 

bunden af greens (ca. 50 cm.), hvor der er konstateret en fast sål, som 

vandet ikke kan trænge igennem. Hullerne fyldes manuelt med sand. 

Spiloverfladen er hurtigt reetableret. 

 

2. Forslag, ideer og ønsker modtaget siden sidste møde 

  

h. Der et ønske om daglig måling og offentliggørelse af greenspeed 

Som det fremgår af Plejenplan2019 tilstræbes en greenspeed omkring 9. 

I den sidste periode har greenspeed været mellem 9 og 10. Hvilket 

baneudvalget vurderer som tilfredsstillende. 

En måling er et øjebliksbillede og vil svinge over dagen. Våd, vind, tør, 

dug osv. Det er baneudvalgets opfattelse at en offentliggørelse af 

målingen, derfor vil være misvisende. 

Det tilstræbes at puttinggreen og greens på banen har samme hastighed. 

Det vil derfor være baneudvalgets anbefaling at man prøveputter for at 

få en fornemmelse af greenspeed på dagens bane. 

 

i. Fra medlem 27 – 758 Jonas Rothbøl ”Jeg har et forslag om ved 

lejlighed at rette tee stederne op så de er i vater. Følgende er i min optik 

især galt med: Parken; Backtee 1, 2, backtee 3, 7. Sletten: 9. Par 3: 2, 4, 

8, 9  

Dertil er hele driving rangen skæv. Alle måtter hælder til højre.”  

Baneudvalget er enig i opgaven omkring tee-stederne, men vælger i 

første omgang at prioritere løsningen af andre opgaver først.  

Evt. opretning af driving rangen er ikke prioriteret af baneudvalget. 
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j. Fra medlem 27-4088 Jørgen Pedersen ” Der er brug for bedre 

afmærkning mellem Greens og næste hul. Jeg havde i april 2 gæster med 

på Sletten/Parken. De gjorde opmærksom på at det er et stort problem 

hvis ikke de går sammen med et lokalkendt vgc klubmedlem. Især på 

Parken er der et stort behov. - et forbedringsforslag til overvejelse 

Next Tee skiltene på alle sløjfer er opdateret af greenkeeperne. 

 

2. Dato for næste møde 

Mandag den 1. juli kl. 16.30 

 


