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Mødereferat baneudvalgsmøde 
mandag den 21. juni 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) 

 

Eksterne deltagere 

Ingen 

 

Afbud: 

Erik Brok (EB) 

 

 

Dagsorden: 

 

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

a. planlagte opgaver de næste måneder. 

i. Intensiv pleje af greens i uge 26 

Det har været et meget koldt forår, så væksten i græsset var minimal. Så fik vi 

en meget våd periode og så kom varmen endelig. Gødning mv. var bragt ud 

inden, så i denne periode har græsset optimale betingelser. Hovedopgaven er 

derfor klip, klip, klip..... 

Sletten 5 

Problemerne og løsningerne er tidligere beskrevet i en artikel på hjemmesiden. 

Varmen,  væksten og den intensive pleje ser allerede nu ud til at bringe 

greenoverfladen i den rigtige retning, men vi er ikke i mål endnu.  

Intensiv pleje af greens 

I uge 26 foretages den planlagte intensive behandling af samtlige greens. I 

løbet af ugen topdresses og prikkes, hvorefter det overskydende sand ”måttes” 

ned af afsluttes med tromling. Spiloverfladen vil naturligvis være påvirket efter 

https://www.vgc.dk/nyheder/golfbanen/sletten-5/


 
2 

 

behandlingen. Men behandlingen gennemføres i et kraftig vækst periode, så 

generne vil hurtigt minimeres. 

I uge 26 er tidsbestillingen suspenderet frem til kl. 14.00 på alle sløjfer. Hver 

dag beslutter greenkeeperen ud fra vejrsituationen, hvilken sløjfe der skal 

arbejdes på. Sløjfen lukkes og de resterede 18 huller spilles fra boldrende frem 

til kl. 14.00. 

Hovedformålet er at skabe så tør en overflade på green at de uundgåelige 

svampeangreb minimeres. 

Stisystemet 

Renoveringen af stisystemet fortsætter. I denne periode med specielt fokus på  

Ret nedslagsmærker 

Der opleves stadig mange nedslagsmærker på greens. Baneudvalget gentager 

opfordringen – HUSK dit nedslagsmærke – kan du ikke finde det, så tag en af 

de andres. Her kan du se hvorledes nedslagsmærker rettes. 

 

2. Status projekt ”varm hal” 

Der afventes tilbud fra relevant leverandør. 

 

3. Forslag, ideer og ønsker modtaget siden sidste møde  

a. Etablering af stier til golfcars på hele baneanlægget (bilag 1) 

Indledningsvis er det Baneudvalgets oplevelse at vi efterhånden har et 

velfungerende stisystem, ikke mindst fordi greenkeeperne løbende har fokus på 

vedligeholdelse. Stierne er overordnet forsøgt placeret så gående og kørende 

golfspillere kan komme rundt på de steder af banen, der er ekstra udsatte efter 

kraftig og/eller længerevarende nedbørsperioder. 

Kørsel med golfbiler er normalt muligt fra primo april til ultimo oktober. I 

2020 startede den lidt senere på grund af Corona-situationen, men sluttede den 

22. oktober. Det kan nævnes at i 2020 artede vejret sig således, at der i 

sæsonen ikke var lukket for kørsel med golfcars. I 2021 startede bilkørsel fra 

den 12. april. Efter nogle dage med nattefrost og efterfølgende meget 

voldsomme skybrud lukkede banen helt nogle dage i april og maj måned og 

kørsel med golfbiler var derudover lukket i sammenlagt 11 dage. 

En udvidelse af stisystemet som det foreslåede vurderer Baneudvalget vil være 

meget ressourcekrævende både økonomisk og personalemæssigt. Med de 

nuværende muligheder for kørsel med golfcars gennem sæsonen, vil 

Baneudvalget på det korte og mellemlange sigt indstille til bestyrelsen at 

ressourcerne prioriteres til andre tiltag på banen. 

 

4. Næste møde 

Mandag den 23. august kl. 16.30 

 

https://www.vgc.dk/banen/drift-planer-og-projekter/video/
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Bilag 1 

 

Forslaget er modtaget efter den 1. februar, som er vedtægtsbestemt sidste frist for 

indsendelse af forslag til generalforsamlingen. Det er efterfølgende aftalt med Max 

Kjølhede og bestyrelsen at forslaget i første omgang behandles i Baneudvalget. 

Baneudvalgets indstilling fremsendes efterfølgende til behandling i bestyrelsen. 

 

 
Fra: Max Kjølhede <mkjoelhede@icloud.com>  

Sendt: 2. juni 2021 11:31 

Til: Marlene Mortensen <mm@vgc.dk> 

Emne: Vejle Golf Club 

 

Vejle Golf Club 
Forslag til behandling på Generalforsamling onsdag 16-6-2021 

 

Bestyrelsen anmodes om at finde budget til etablering af Buggystier på hele baneanlægget . 

 

BEGRUNDELSE. 

Banen er fantastisk, og greenkeeperne har med Christoffer som leder fået styr på den lidt vanskelige 

bløde bund på det meste af Vejle Golf Clubs arealer, men meget regn giver hurtigt problemer, som 

forhindrer kørsel med Buggy. 

 

Derfor vil jeg gerne foreslå at man på generalforsamlingen behandler mit forslag , som omhandler 

etablering af Buggystier , så vejret og baneforhold ikke forhindrer medlemmer med behov for 

Buggy I at spille . 

 

Det er samtidig en løsning som tilgodeser flere færdselsbehov på anlægget, blandt andet 

Greenkeeperfærdsel samt andet færdsel med tunge køretøjer. 

 

Samtidig kan man når der er behov henvise alle med golfvogne til buggystierne og på den måde 

skåne sårbare arealer. 

 

Mange af os har oplevet Golfbaner i Spanien , hvor stort set alle baneanlæg har Buggystier og hvor 

der på grund af terrænet ,nogle steder kun må køres på Buggystierne. 

Det fungerer ganske udmærket 

 

Det kan det også komme til i Vejle Golf Club. 

 

Der er selvfølgelig et designhensyn på vores smukke baneanlæg. 

 

Dog er det svært at forstå at det ikke skulle være muligt at anlægge Buggystier så de ikke skæmmer 

i skoven, kommunen og Skovridderen har da kunne anlægge både gangstier og Mountainbikestier 

uden de store problemer. 

 

mailto:mkjoelhede@icloud.com
mailto:mm@vgc.dk
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Medlemstilgangen er god for økonomien, men giver også større pres på banen og netop derfor giver 

det mening at baneanlægget kan benyttes så mange timer som muligt. 

 

Jeg ser frem til en positiv og seriøs behandling af forslaget. 

 

Med venlig hilsen 

Max Kjølhede medlem nr. 27-3108 

 


