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Mødereferat baneudvalgsmøde 
mandag den 10. februar 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   KH 

planlagte opgaver de næste måneder. 

a. Status greens 

Greens er våde, men det uundgåelig sygdomstryk er p.t. under kontrol. 

Svampeangreb kan opstå i løbet af ganske få timer, men det er 

indtrykket at den gennemførte pleje og løbende overvågning har en god 

effekt. Der er p.t. kun konstateret minimale svampeangreb på greens. 

Den særlige indsats på green Parken 5 ( se mere her ) har haft så positiv 

effekt at den i første omgang gentages på green Skoven 4. 

b. Status Vinterbanen 2019 / 2020 

Tilbagemeldingerne til baneudvalget er positive. Særligt med den 

nuværende vejrsituation er specielt de midlertidige tee-steder udfordret. I 

øjeblikket flyttes de flere gange i løbet af ugen for at minimere slid. 

c. Diverse 

Vejret er ikke så skidt at det ikke er godt for noget :-) Henover december 

og januar har greenkeeperne benyttet lejligheden til at få afviklet ferie og 

afspadsering. 

Ældre og slidte bænke på banen udskiftes med ca. 30 nye. Samtidig er 

der indkøbt nye boldvaskere. 

https://www.vgc.dk/banen/drift-planer-og-projekter/det-sker-pa-banen/


 
2 

 

Der arbejdes bl.a med beskæring i skoven og mekanikeren er travlt med 

den sidste klargøring af maskinparken. 

 

2. Visionsplan Banen (bilag 2) 

a. Forslag til bestyrelsen omkring fokusområder 2021 – 2023 

Udsat til behandling på næste baneudvalgsmøde. 

 

3. Status 

a. Skoven 6 og 7 – aftale med Vejle Kommune 

Der er aftalt udtynding af en række større bøgetræer til højre for green 

på Skoven 6 og ved tee-stedet på Skoven 7. Ifølge kommunen fjernes 

træerne inden sæsonstart. 

b. Dræningsplanen 

Med den nuværende vejrsituation kan den oprindelig tidsplan for 

Dræningsplanen ikke følges. Greenkeeperne er klar til at genoptage 

dræningen, når vejrsituationen tillader det. 

Når forholdene tillader det, er en dræning af driving rangen er 

prioriteret. 

c. Ændring af Korthulsbanen 

I samarbejde med DGU’s banekonsulent – oprindelig uddannet 

banearkitekt – arbejdes på et skitseforslag, som efterfølgende anvendes 

til indhentning af tilbud fra ekstern entreprenør. Skitseforslag, 

økonomisk overslag og tidsplan danner baggrund for en samlet 

indstilling fra baneudvalget til bestyrelsen. 

Det er umiddelbart baneudvalgets bekymring om arealerne – 

korthulsbanen og et areal mellem greenkeepergården og Parken 2 – har 

den nødvendige størrelse til at kunne opfylde betingelserne for en 

attraktiv ratet 9 hulsbane. 

d. Træflytningsplan 

PS præsenterede de overordnede ideer til etablering af trægrupper på 

Sletten. PS udarbejder til næste møde en tegning, hvor alle forslag er 

indarbejdet. 

  

4. Forslag, ideer og ønsker modtaget siden sidste møde  

a. Generelt omkring banelukninger (bilag 3) 

I forlængelse af henvendelsen fra medlem nr. 27-2696 Torben Beck-

Pedersen havde Baneudvalget en principiel drøftelse omkring 

baggrunden for chefgreenkeeperens løbende overvejelser og evt. 

beslutning i forhold til indførelsen af restriktioner eller et evt. 

midlertidigt spilleforbud for et baneforløb.  
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Baneudvalget konkluderede helt overordnet at den svære beslutning altid 

har afsæt i en faglig vurdering. Årsagerne kan være en kombination af 

mange forhold. I ikke prioriteret rækkefølge kan nævnes: 

- Tilgodese de mange i forhold til de få. ”Få spillere” kan i vejrmæssigt 

ugunstige perioder på kort tid forårsage skader, som de ”mange 

spillere” i den efterfølgende reetableringsfase i meget lang tid vil 

opleve som uforenelige med klubbens overordnede vision for banens 

samlede kvalitet 

En afvejning som er særlig relevant i perioden op til sæsonstart. 

- Beskyttelse af greens mod svampeangreb. Al forskning viser at 

svampesporer flyttes fra sted til sted med spillernes fodtøj og udstyr. 

Specielt relevant i perioder hvor vækstbetingelserne for svamp 

vurderes særligt gode 

- Spil til ”pæl” er udover beskyttelse af greens også en beskyttelse af 

de sårbare greensområder – forgreens og mounts 

- Skal klubbens visionsplaner for banen kunne realiseres, kan 

beslutninger om restriktioner være nødvendig 

Chefgreenkeeperens og Baneudvalgets tilgang er at klubbens faciliteter 

skal bruges og at naturen ved hensigtsmæssig benyttelse og 

efterfølgende pleje reetablerer sig igen. Beslutningen om indførelse af 

evt. restriktioner er som udgangspunkt et ønske om at reducere 

reetableringstiden af især overfladerne og græstæppet. 

Den daglige vurdering mht. banelukning tages af greenkeeperstaben på 

arbejde ud fra retningslinjer fastlagt af KH samt Baneudvalget.  

Chefgreenkeeperen har Baneudvalgets fulde opbakning. Baneudvalget 

oplever at dette heldigvis ligeledes er tilfældet blandt klubbens 

medlemmer, selv om indførte restriktioner kan medføre undren, når 

solen skinner og vejret umiddelbart ser perfekt ud. 

 

5. Næste møde 

Mandag den 30. marts 2020 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 
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Bilag 3 
 

Banen er fortsat meget våd. Banen har brug for "hvile" og det vil ikke blive nogen 

god spiloplevelse… Citat fra hjemmesiden dags dato 3. februar 2020. 

Våd har banen jo været siden sensommeren sidste år, så det er der ikke noget nyt i. Nogle steder 

mere end andre… men den har været spilbar langt det meste af tiden. Medmindre man 

selvfølgelig forlanger optimale forhold, eller ”mindre” beskedent, sommerlignende tilstande på 

banen… også når vejret er alt andet end det. Og pudsigt nok sjældent om vinteren. 

En golfbane er levende natur, ingen tvivl om det. Men at bruge ord der associerer til mennesker 

(”hvile”), i forhold til den belastning de forholdsvis få golfspillere der benytter banen året rundt, er 

skyld i, er i min optik overfølsomt.  

Om spiloplevelsen er god eller ikke kan kun vurderes af den enkelte golfspiller og ingen andre. Golf 

har til alle tider været et spil der er i elementernes vold i et uundgåeligt samspil med hvor banen 

nu end er anlagt og ikke mindst den enkelte golfspillers attitude og evner. 

Dette skriv er ikke en kritik af greenkeeperen. De beslutninger han tager, er givetvis afstemt med 

bestyrelsen, hans professionelle tilgang til opgaven og egne ambitioner. 

Og så kommer det berømte MEN… 

Er vi til for banens skyld eller er banen til for vores skyld?  

I fremtiden varsler klimakrisen endnu mere vand fra oven. Skal banen så lukkes halvdelen af året? 

Hvilke (høje) kriterier og ambitioner har bestyrelsen for banens standard? Er det på egne vegne 

eller medlemmernes, og/eller nogle medlemmer? Skal banen hele tiden kunne måle sig med andre 

baner og helst bedre, på bekostning af at hele banen er lukket i perioder (hvad skovbanen jo 

jævnligt er)? Hvilken indflydelse har det på antallet af medlemmer når tilgængeligheden 

begrænses? Og hvordan vil restaurantens bundlinje i fremtiden reagere på flere perioder med hel 

eller delvis banelukning?  

Jeg har spillet på mange baner, også i udlandet. Og af meget forskellig standard. Fanø og Ebeltoft i 

70´erme, var nok noget af det tætteste man kunne komme på golf som det oprindeligt var tænkt. 

Men det betød ikke at oplevelsen og fornøjelsen blev mindre af den grund. Jeg har også spillet 

(mange gange) på baner i bl.a. Sydspanien hvor standarden næppe kunne blive bedre. Men 

ligegyldigt på hvilken bane og under hvilke forhold, er/var det at udøve sporten det væsentligste. 

Og igen, nej, det er så absolut ikke optimale forhold denne vinter eller for den sags skyld nogen 

anden vinter jeg kan erindre. Men det fratager ikke mig den fornøjelse det er at spille golf, også 

når forholdende er langt fra hvad man kunne have ønsket sig i en ”perfect World”. 

Helt ærligt, det kan da ikke være meningen at jeg skal ”snige mig langs væggen” når jeg er på 

golfbanen, fordi banen nu pludselig er så skrøbelig, at jeg nærmest er at betragte som en vandal 

der øver vold på den, alene af den grund jeg sætter min fødder på den? 
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Det er mit (måske enfoldige) håb at dette skriv bliver taget imod positivt og som en del af den 
forhåbentlig levende debat der skal være i en sund golfklub...? 
 
På egne vegne og sandsynligvis, en del andres også. 

Med venlig hilsen 

Torben Beck-Pedersen 

27-2696 

 


