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Mødereferat baneudvalgsmøde 
mandag den 26. august 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 

 

Afbud: 

Ingen 

 

Mødet indledtes med banevandring kl. 16.30. 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Status for banen herunder orientering om arbejdet siden sidst samt 

planlagte opgaver de næste måneder. 

Udover den fastlagte pleje i henhold til Plejeplan 2019 

a. Intensiv topdresning af alle greens 

Juli måneds intensive topdresning af greens har haft en god effekt. 

Reetablering af greensoverfladerne tog lidt længere tid end forventet da 

væksten i græsset var hæmmet af det forholdsvis kold vejr primo juli. 

Processen gentages igen henover efteråret, når vejrbetingelserne 

vurderes optimale. 

b. Oprensning af søer 

På Sletten 5 er søen renset for donhammer. Det allerede givet plads til 

åkander. Vandets brune farve vil formodentlig ændre sig, når søen igen 

”falder til ro”. 

I de andre søer på banen er ligeledes renset op, så langt ud som klubbens 

gravko kan nå. 

Det bemærkes at springvandet på Parken 3 ikke er afskaffet, men 

pumpen er til reparation. 
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c. Kraftige regnbyger 

Indenfor de sidste uger har golfbanen modtager megen nedbør. 

Vurderingen er at den gennemførte dræning og topdresning har haft en 

god effekt, så banen også under disse vanskelige forhold har været 

spilbar. 

På Skoven har den ekstra dresning af de udsatte områder vist sig at have 

god effekt. Områder som netop er en del af dræningsplanen ultimo 2019. 

d. Svampeangreb 

Nedbør og fugtig varme er optimale betingelser for svampeangreb. Det 

er en daglig ”kamp”, som greenkeeperne har særlig fokus på. 

e. Vandingsanlæg 

Spinklerne ved tee-steder og greens finjusteres løbende. Ved greens er 

der særlig udfordringer i forhold indstillingen af sprinklerne. Hele 

greensoverfladen og gerne områderne omkring skal vandes, men helst 

ikke bunkers. Derfor kan enkelte mindre tørkepletter ikke undgås. 

f. Skoven 3 

Der er forsøgt mangt og meget ved tee-sted 58 og 55 på Skoven 3. 

Vækst i græsset var ønskeligt, men nok nærmest umuligt. KH vil derfor 

præsentere et oplæg for baneudvalget, hvor en måtteløsning af bedre 

kvalitet end den vi kender i dag (hvor der også kan placeres tee’s uden 

problemer). Tee-sted 55 vil blive rykket ned på plateauet foran 

nuværende teested og tee-sted 58 flyttes frem til tee-sted 55.  

g. Stisystem 

Der vil blive etableret flere stier, som leder direkte fra green mod tee-

sted 46 på næste hul. F.eks. Sletten 2 – 3, Parken 2 – 3. 

h. Etablering af synsfelt 

Træerne mellem den hvide pavillon og 1. tee på Parken/Skoven mod 

Sletten 1, vil blive justeret, så der bliver et synsfelt, så det bliver mere 

synligt, om der er kø på sletten 1 - og spillere på sletten 9 

 

2. Forslag, ideer og ønsker modtaget siden sidste møde  

a. Anvendelsen af tee-sted 52 

Kommentarer og forslag omkring placeringen af tee-sted 55? (bilag 1) 

Baneudvalget takker for forslag og ideer og kan følge problemstillingen. 

Etablering af nye tee-steder er ressourcekrævende og baneudvalget 

ønsker at prioritere ressourcerne mod andre opgaver på banen. I stedet 

indstiller udvalget at tee-stedsanbefalingerne – se hjemmesiden 

https://www.vgc.dk/banen/teesteder/ - genovervejes. 

 

3. Næste møde 

a. Tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 16.30 

https://www.vgc.dk/banen/teesteder/
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Bilag 1 

 
Den 31.07.19 

 
Hej Bo 
Dette er nok til baneudvalget, hvis de vil tage en snak om det. 
 
Scorekort bliver jo nu udskrevet med teested ud fra ens handicap - hvis man ikke selv ændrer det 
efterfølgende. 
 
For mit vedkommende betyder det, at mit bliver udskrevet fra tee 52, hvis jeg ikke ændrer det til 46. 
 
Jeg har et par gange spillet fra tee 52. 
For mit vedkommende er det en dårlig oplevelse, fordi VGC, såvidt jeg har erfaret, kun på Parken 9 har valgt 
at give tee 52 sit eget teested. Alle andre steder er det blot sat skiftevis på tee 46 og tee 55. Og de steder, 
hvor det er tee 55, er bl.a. de lange par5-huller, hvor der er MANGE meter mellem de to teesteder. De 
huller er megahårde at spille for mig med mit p.t. hcp 22. 
 
Jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke vælger at fordele afstandene, så de blev jævnet ud over alle 18 
huller. Hvis man gjorde det, tror jeg, man ville opnå, at mange flere damer valgte at gå fra tee 52 - og måske 
også en del herrer, som med fordel kunne vælge den kortere tur. 
 
I hvert fald er banen fra tee 52 for mit vedkommende - og jeg tror ikke jeg er den eneste af den mening - 
som metrene er fordelt nu, for hård at spille. Så jeg laver altid om til tee 46, selv om jeg egentlig gerne ville 
spille fra 52. Men så skal de ekstra meter fordeles jævnt over alle 18 huller. 
 
Håber, baneudvalget vil tage en snak om det. 
 
Vh 
Agnete Baisgaard, 27-1617 

 


