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Mødereferat baneudvalgsmøde 
mandag den 9. december 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 

 

 

 

Dagsorden: 

 

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

planlagte opgaver de næste måneder. 

a) Indvintring af greens 

Greens klippes ikke mere i år. Dette for at undgå ”åbne sår” i 

græsset, som gør græsset mere modstandsdygtig mod de 

uundgåelige svampeangreb. I stedet topdresses og tromles 

greens. Greens har taget god imod behandlingen og overfladen 

er i øjeblikket minimalt generet af svampeskader. 

Greenkeeperne har konstant overfladerne under overvågning. 

b) Vinterbanen 2019 / 2020 

Græsset på banen er endnu ikke i dvale, så hvis græsset 

betrædes ved morgenfrost, vil der komme uoprettelige skader. 

Derfor er banen lukket ved frost indtil græsset er gået i dvale og 

saften er trukket tilbage til rødderne. Det forudsætter 

kontinuerlig frost i et par dage. 

Baneudvalget henstiller at der benyttes bærebag - hvis muligt. 

Der skiftes til provisoriske tee-steder, når områderne omkring 

tee-stederne er mere tørre. 
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c) Beskæring 

Greenkeeperne foretager beskæring flere steder på banen. 

Skoven 3 langs højre side, så green er mere synlig længere 

udefra. Ligeledes Skoven 3 til venstre for green, så åløbet er 

blevet mere synligt. 

Over green på Parken 2, højre side fra tee-stedet og frem på 

Parken 5 samt omkring rhododendron ved indgangen til hullet. 

Samtidig er der åbnet op så tee-stedet på Sletten 1 er mere 

synligt fra området bag tee-stedet på Parken 1 og Skoven 1. 

d) Værksted 

Mekanikeren er i gang med at klargøre maskinparken til næste 

sæson. 

e) Nedslagsmærker!!! 

Gode greensoverflader klares ikke alene af greenkeeperne. Det 

forudsætter hjælp fra alle spillere. Husk at rette alle 

nedslagsmærker op, ikke mindst i denne periode, hvor 

overfladerne er ekstra modtagelige. HUSK dine egne og hjælp 

de andre med at huske deres. 

Se her hvordan man retter nedslagsmærker op, så man ikke gør 

mere skade end gavn. 

På forhånd tak for hjælpen – hilsen greenkeeperne og 

baneudvalget. 

 

2. Plejeplan 2020  

Med ganske få tilføjelser og præciseringer videreføres Plejeplan 2019 oi 

2020. 

Du kan se den opdaterede Plejeplan 2020 på hjemmesiden. Ændringerne 

er markeret med orange. 

 

3. Skoven 6 og 7 – aftale med Vejle Kommune 

For at skabe bedre vækstbetingelser og bedre mulighed for golfspil er 

det aftalt med Vejle Kommune at de reducerer antallet af bøgetræer til 

højre for green på Skoven 6 og til højre for tee-stedet på Skoven 7 inden 

sæsonstart 2020. 

  

4. Status dræningsplanen 

De store regnmængder i november har været en udfordring for 

gennemførelsen af de planlagte projekter i dræningsplanen. Der er 

etableret flere nye hoveddræn på Skoven 3 og når det bliver muligt vil 

de blive suppleret med slidsedræn. Igangsætningen af dræningen af 

fairway på Skoven 8 afventer ligeledes bedre jordbundsforhold. 

https://www.skyfish.com/sh/85d26e750d7cf4cfe3fcc79d5216e9ceb9b959ae/17b3035c/670515/viewer/24475064
https://www.skyfish.com/sh/85d26e750d7cf4cfe3fcc79d5216e9ceb9b959ae/17b3035c/670515/viewer/24475064
https://www.vgc.dk/4042.aspx
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Det er fortsat forventningen at ”det tabte” indhentes og dræningsplanen 

følges igen fra sæsonstart 2020. 

 

5. Forslag, ideer og ønsker modtaget siden sidste møde  

Ingen modtaget 

 

6. Næste møde 

Mandag den 10. februar 2020 kl. 16.30 

 

 


