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Mødereferat baneudvalgsmøde 
mandag den 28. september 2020 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) 

 

Eksterne deltagere 

Ingen 

 

Afbud: 

Erik Brok (EB) 

 

 

Dagsorden: 

 

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

planlagte opgaver de næste måneder. 

Intensiv pleje af greens 

Alle greens er topdresset, prikket, sandet måttet ned, eftersået med krybende 

hvene og tromlet. En plejeopgave som gennemføres minimum 3 gange årligt 

med det formål at give greens de bedste muligheder for at modstå de 

uundgåelige svampeangreb. Samtidig sikrer behandlingen en mere fast og tør 

spiloverflade. 

I efterbehandlingen arbejder greenkeeperne på at minimere generne efter 

behandlingen. Men det kan selvfølgelig ikke undgås at spiloverfladen i en 

periode efter behandlingen opleves under den normale standard.  

I 2021 gennemføres den intensive behandling på alle greens i perioderne den 

22. – 26. marts, 28. juni – 2. juli (datoen for Vejlematchen er endnu ikke 

fastlagt, men det bliver i ugen efter) og 27. september – 1. oktober.  

Dato’erne er kendte for sectionerne, turneringsudvalget og vil blive lagt i 

golfbox, så der er mulighed for at planlægge aktiviteterne i forhold til arbejdet 

på banen. 

Vejret er naturligvis en udfordring. Ved kraftig regn er det ikke muligt at 

gennemføre den intensive pleje. Men ved at sætte en uge af til arbejdsopgaven 
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håber vi at mindst et par dage i løbet af ugen giver vejrmæssig mulighed for at 

udføre plejen som planlagt. 

Sletten 5 green 

Ligger særlig udsat i forhold til skygge og kulde. Kræver en særlig intensiv og 

beskyttende pleje. I vinterhalvåret vil sommergreen derfor ikke være en del af 

vinterbanen. Der vil blive etableret en ”vintergreen” i forkanten af 

greensområdet. 

Svamp 

Vi kan minimere svampeangreb på greens, men med banens placering i 

specielt skoven kan det ikke undgås. For at minimere svampeangrebene 

topdresses som nævnt ovenfor, men der tilføres løbende mikronæring, midler 

der nedsætter dugdannelsen m.m. Alt sammen for at skabe en mere tør 

overflade. Inden længe klippes greens ikke længere. Klipning åbner bladet på 

græsset og gør den mere modtagelig for svamp. I stedet tromles greens for at 

holde en fast og jævn overflade. 

Topdress fairways og tee-steder 

- Skovens fairways er topdresset 4 gange og får en kraftig ekstra omgang når 

baneforløbet på et tidspunkt lukkes af for vinteren 

- Parkens fairways får en mindre omgang topdress indenfor de næste uger. 

Der vil blive spillet med oplæg. Her udføres den kraftige topdress ligeledes 

når baneforløbet lukkes for vinteren 

- Sletten får løbende et tyndt lag topdres. 

- Korthulsbanen teesteder er topdresset og der vil blive gennemført 

topdressning og eftersåning indenfor de næste så, så græstæppet er styrket 

og klar til vinterperioden 

Stier 

Når væksten går af græsset, bliver der igen mere tid til at koncentrere indsatsen 

om vedligeholdelse af de mange stier på banen. Der vil bl.a. etableres stier fra 

Sletten 1 til 2 og Sletten 2 til 3. 

Vinterbane 

Igen i vintersæsonen 2020/2021 spilles til sommergreens på Sletten, når 

jordbundsforholdene tillader. I perioder med rim og frost spilles som tidligere 

sæsoner til ”pæl”. Korthulsbanen vil uanset vejret altid være åben til 

sommergreens. 

Dræningsplanen 

Når Skoven lukker forsættes dræningsplanen på Skoven 5, 6 og 8. 

Regulering af skoven omkring golfbanen 

Naturen omkring golfbanen er vel nærmest golfklubbens DNA. Men hvis ikke 

der løbende foretages regulering af skoven, vil det ikke være muligt at have en 

golfbane. Banen vil lukke til og solen vil få mere og mere vanskelig ved at 

komme til græsset. Derfor er golfklubben i løbende dialog med Vejle 
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Kommune omkring regulering af skoven, så der kan fastholdes/genskabes 

plads til golfbanen og sikre luft, lys og varme til græsset samtidig med at 

naturen omkring har de bedste betingelser for at udvikle sig. En dialog og et 

samarbejde som specielt de sidste sæsoner har udviklet sig meget positivt. 

 

2. Status projekt evt. ratning af korthulsbanen 

På baggrund af et skitseforslag udarbejdet af DGU’s Banekonsulent og 

banearkitekt Thomas Hoffman Jepsen er der indhentet et budgetoverslag fra 

ekstern leverandør for ombygning af korthulsbanen til en ratet 9 huls bane. Når 

bestyrelsen har finansieringsplanen på plads, vil Baneudvalget arbejde videre 

med et konkret oplæg til omlægning af korthulsbanen. 

 

3. Visionsplan Banen (bilag 2) 

a. Forslag til bestyrelsen omkring fokusområder 2021 – 2023 

Da udvalget ikke var fuldtalligt at dagsordenpunktet udsat til næste 

møde. 

  

4. Forslag, ideer og ønsker modtaget siden sidste møde 

a. Genindførelse af ”corona”-indlæg i hulkopperne 

Baneudvalget vil følge DGU’s anbefalinger og de anviser ikke p.t. 

indlæg i golfhullerne. 

b. Afsætte områder på banen med vilde blomster 

KH finder i samarbejde med Bo Levisen, Vejle Kommune og Jørgen 

Pagh et relevant område på Sletten 

c. Opstilling af insekthotel 

Der opstilles et insekthotel i området med vilde blomster (se ovenfor) 

 

5. Næste møde 

a. Mandag den 23. november kl. 16.30 
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Bilag 2 

 

(hentet fra hjemmesiden) 

 

Banen 
Sidst opdateret 26. januar 2017 
 

 

  

Vision for banen 

Vi vil have Danmarks smukkeste golfbane – som vil give medlemmer og gæster en af landets bedste 

golfoplevelser. En golfbane det er værd at rejse efter. 

  

Målsætninger 

Banen skal kontinuerligt udvikles, så den indenfor en periode på 5 – 10 år har en kvalitet, så den 

sammen med den fantastiske natur giver medlemmer og gæster en ekstraordinær golfoplevelser. En 

golfbane det er værd at køre en omvej efter. 

Det betyder at banen 

• i højsæsonen spillemæssigt skal kunne måle sig med top 20 i Danmark 

• skal være tilgængelig for spil på Skoven minimum 8 måneder om året 

  

Fokusområder 2017 – 2020 
Banen skal fortsat give medlemmer og gæster gode golfoplevelser og indenfor en tidshorisont på 4 år 

skal banen samtidig udvikle sig mod at blive en af Danmarks smukkeste golfbaner. 

Det betyder at 

• der skal udarbejdes og gennemføres en flerårig dræningsplan for klubbens samlede baneanlæg 

• fokus på helhedsindtryk og detaljer skal sikre at banen fremstår smuk og indbydende 

• banen skal være tilgængelig for spil på Sletten og Parken hele året 

• samarbejdet med kommunens ansvarlige for skovområderne skal fastholdes og videreudvikles 

• der skal vedvarende være fokus på aktiviteter og tiltag som kan tilgodese spillehastigheden  

  

Vejle Golf Club råder over et særdeles alsidigt anlæg, der giver mulighed for at golfspillere på et ethvert 

niveau får gode, sjove og berigende oplevelser. Banen er meget varieret, og standarden er høj. Banen 

er udfordrende for alle golfspillere – og kan spilles så alle har mulighed for succes.  

Ansvarlig: Baneafdelingen 
 


