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Mødereferat baneudvalgsmøde 
mandag den 30. august 2021 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   KH 

planlagte opgaver de næste måneder. 

Det samlede baneudvalg gav indledningsvis udtryk for stor tilfredshed med 

plejen og banens kvalitet. 

Generelt 

Vi er i en periode, hvor fokus er på klipning på grund af kraftig vækst i 

græsset. Alle greens har fået et mindre ”drys” topdress og udvalgte 

fairwayområder har i forbindelse med kraftige regnskyl fået et ekstra omgang 

topdres. 

Sletten 2 

På trods af placeringen højt og i det åbne er og har greenen i mange år været 

angrebet af svampesygdommen Goldfodsyge. For at minimere sygdomstrykket 

holdes overfladen meget tør (begrænset kunstvanding) og den tromles 

intensivt.  

Sletten 5 

Greenen havde det svært efter vinteren og væksten kom meget sent i gang. Den 

har særlig fokus i plejeplanen. Der er eftersået af flere omgange og der 

topdresses jævnligt. Det går i den rigtige retning, men ikke i den hastighed der 
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var forventet og ønsket. Plejen forsættes uændret og det overvejes i 

baneudvalget om greenen senere på året skal have en spilpause frem til foråret. 

En mulighed kunne være placering af en provisorisk green før søen og at tee-

stederne midlertidig rykkes tilbage i roughen. 

Intensiv pleje i uge 39 

For 3. og sidste gang i år gennemføres en intensiv pleje af samtlige greens i 

uge 39.  

Topdresning af fairways foretages løbende. Typisk op til regnvejsperioder så 

sandet hurtigt optages og evt. gener minimeres. 

Morgendug 

Dug fjernes fra alle greens hver morgenstund, for at minimere svampeangreb. 

Vejrsituationen kan dog medføre at duggen kommer igen senere på dagen, når 

spillet er gået i gang. Her må spilleren afvente at solen ”brænder” duggen af. 

 

2. Drøftelse af strategi for rough-placering, ukrudtsbekæmpelse mv. EB 

På foranledning EB havde Baneudvalget en generel drøftelse af formålet med 

og ønsker til placering af rough og andre ”forhindringer” på de 3 sløjfer. 

Udvalget vendte samtidig forskellige opfattelser i forhold til bekæmpelse af høj 

rough og ønsket om urørt natur. 

Baneudvalget vil på et senere møde fortsætte diskussionen og opdatere 

Plejeplan 2022 i forhold til konklusionerne. 

 

3. Status projekt ”varm hal” BV 

Tegningerne er på plads og der indhentes tilbud. 

 

4. Forslag, ideer og ønsker modtaget siden sidste møde Alle 

a. Det opleves at specielt træerne på Parken 5, Parken 6 og  

Parken 7 vokser meget ind over fairway. Er styning af træerne en 

mulighed? 

KH tager en dialog med Vejle Kommune. 

b. Er der mulighed for at gamle og slidte bolde kan frasorteres 

på driving rangen? 

KH laver en løsning så udrangerede bolde kan sorteres fra af brugerne. 

c. Etablering af OB mellem Sletten 4 og Sletten 1. Bilag 2. 

Baneudvalget tager på det kraftigste afstand fra spillere, som bevidst og 

uden tanke for andre medspillere, vælger at drive fra Sletten 4 mod 

Sletten 1. Det er at bringe andre spilleres helbred i fare helt uden at vise 

nogen form for omtanke eller empati 

Selvfølgelig kan man slå en skævert, som selvfølgelig efterfølges af et 

højt FORE. Men bevidst er et absolut NO GO. 
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Det er Baneudvalgets oplevelse at bevidste slag mod Sletten 1 fra Sletten 

4 trods alt er undtagelsen, men henstiller til alle at de påtaler det, hvis det 

opleves. 

 

d. Ændring af første 3 bunkers på Sletten 9 til græsbunkers. Bilag 3. 

Bunkers er placeret der for bl.a. at ”beskytte” den trafikerede vej, så 

spillet ”presses” mod højre. Baneudvalget anbefaler at spillere, som føler 

sig generet at af disse bunkers, overvejer en anden gameplan for hullet. 

 

5. Næste møde 

Mandag den 1. november kl. 16.30.  



 
4 

 

Bilag 2 
 

 
 

Fra: VGC.dk <no-reply@vgc.dk>  
Sendt: 19. august 2021 12:28 

Til: Bo Vaaben <bv@vgc.dk> 
Emne: The Form 'Til bestyrelsen' was submitted 
  

Formular fra vgc.dk 

Til bestyrelsen i Vejle Golf Club 

Det er kommet bag på mig, at nogle bevist bruger hul 1 på sletten, 

når de slår ud på hul 4 på sletten. Dette er farligt og uden respekt 

for andres liv og lemmer. Jeg synes man fra golfklubben bør 

opsætte hvide pæle, for at stoppe dette vanvid. Men nu er I i hvert 

fald orienteret om at det foregår 

Medlemsnummer 

27-3958 

Navn 

Johnny Pedersen 

Mailadresse 

pedek3@hotmail.com 
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Fra: Claus Svold Børne- og Ungedirektør Vejle Kommune <CLASV@vejle.dk>  
Sendt: 24. august 2021 17:27 

Til: pedek3@hotmail.com 
Emne: ris og ros kassen 
 

Kære Johnny 
 
Tak for dit input i ris/ros kassen. 

 
Jeg må for egen regning sige, at jeg aldrig har oplevet eller hørt om, at nogen gør det bevidst, selvom vi jo 

alle har oplevet eller været sammen med nogen, der er landet derovre ved en skævert.  
 
Og jeg har også umiddelbart svært ved at se fordelen ved at gå den vej på hullet – og er i øvrigt enig med 

dig i, at hvis nogen gør det bevidst, er det ikke acceptabelt. Der er jo absolut intet udsyn 
 
Hvide pæle er man generelt ikke glade for inde på en golfbane. Normalt bruges de – og bruges helst – til at 

afgrænse banen. 
 

Jeg vil informere Bestyrelsen om din henvendelse og sende den til Baneudvalget, der er første instans på 
vurderinger af baneforløb og markeringer mm. 
 

Da det som sagt er en stor overraskelse for mig (og kom vist også bag på dig), vil jeg høre om du kan 
uddybe dit kendskab til. En enkelt eller to, der falder ved siden af, er det måske bedre at håndtere direkte 
end at lave generelle begrænsninger som hvide pæle. Ligesom information på hjemmesiden også kunne 

være en vej 
 

Venlig hilsen 

 

Claus Svold 

Formand VGC 
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Bilag 3 
 

 

Fra: Erik Nielsen <dsl225305@mail.jubii.dk>  
Sendt: 26. juli 2021 17:38 

Til: Bo Vaaben <bv@vgc.dk> 
Emne: Fairwaybunkers på Sletten 9 
 

Med al respekt for at det skal være en straf at ramme i bunkers, vil jeg gerne slå et slag for at de 3 bunkers på 
Sletten 9 laves om fra greenside bunkers til ægte fairway bunkers. 
Kanten i spilleretningen er simpelthen så høj at man sjældent kan slå mere end en PW ud, og oftest bliver man 

nød til at slå sidelæns eller lave et bunkerslag som man vil gøre i en greenside bunker.  
 

Med ønsket om mere medvind på fairways og en fortsat god sommer. 
 
Erik Nielsen 


