
 

Mødereferat baneudvalgsmøde
onsdag den 22. maj 2013 
 
Deltagere: 
Baneafdelingen 
Bo Vaaben (BV) (formand og 
Tina Devantie (TD) 
Jesper Hansen (JP) 
Sven Aage Nielsen (SÅN) 
Niels Nielsen (NN) 
 
Eksterne deltagere 

Allan Brandt (AB), DGU’s banekonsulent
 
 
Dagsorden: 
 

1. Status for banen  
2. Hvordan er vi kommet i gang med sæsonen?

a. Prioritering af indsatsområder
3. Orientering om de nye regler for brug af pesticider mv.
4. Orientering om baneplejen de næste måneder
5. Dato for næste møde 

 
Ad 1. 

Det blev en laaang vinter og et meget kort forår, så græsset mangler væde og varme. 
En del greens er ramt af sneskimmel på trods af der var gennemført forbyggende 
behandling. Alle greens er eftersået og topdresset.
 
Ad 2. 

Ud over den normale drift prioritere
1. Skoven 8 – drænarbejde ved greenbunker
2. Skoven 7 – der skal etableres mulighed for bagparkering og trapper eller 

lignende til de 2 forreste tee
3. Skoven 8 til Skoven 9 
4. Parken 2 – rough skal udskiftes med mere fairway ved 150 m pælen. For at det 

lige drive nemmere kan findes
5. Parken 2 – de røde markeringspæle bag green mod søen klippes fri
6. Alle nye områder, pukler mv. 

har særlig opmærksomhed med intensiv pleje
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Hvordan er vi kommet i gang med sæsonen?  

Prioritering af indsatsområder 
Orientering om de nye regler for brug af pesticider mv. 
Orientering om baneplejen de næste måneder  

    

t blev en laaang vinter og et meget kort forår, så græsset mangler væde og varme. 
En del greens er ramt af sneskimmel på trods af der var gennemført forbyggende 
behandling. Alle greens er eftersået og topdresset. 

Ud over den normale drift prioriterer greenkeeperstaben følgende arbejder
drænarbejde ved greenbunker 
der skal etableres mulighed for bagparkering og trapper eller 

lignende til de 2 forreste tee-steder 
Skoven 8 til Skoven 9 – der skal findes og etableres en bedre sti

rough skal udskiftes med mere fairway ved 150 m pælen. For at det 
lige drive nemmere kan findes 

de røde markeringspæle bag green mod søen klippes fri
Alle nye områder, pukler mv. – beskyttes og skånes med snore eller lign. og 
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7. I samarbejde med golfbanearkitekten er der udarbejdet en plan for klipning af 
rough 

8. Genplantning på primært Sletten udsættes til efteråret 
9. Oprydning i skoven efter træfældning udsættes til efteråret for skåne naturen 

 
Ad 3. 

AB gennemgik de nye regler for anvendelsen af pesticider. I hovedtræk tillades alle 
golfklubber en fastsat mængde for de forskellige områder på golfbanen. 
Golfklubberne er ansvarlig for at der løbende ajourføres en journal med angivelse af 
mængde, dato og område. Ifølge AB er de nye regler komplicerede og administrativt 
krævende at håndtere, men de vil opfylde de fleste golfklubbers behov for brug af 
pesticider. Dog må man forvente lidt flere ukrudtsplanter på de danske golfbaner. 
Reglerne gælder for alle danske golfklubber altså også de privatejede. 
 
Ad 4. 

Der igangsættes en bekæmpelse af bredbladet ukrudt. Samtidig vil man have fokus på 
stisystemerne. 
Når jordbunden har den rette konsistens, vil baneanlægget blive tromlet. 
I uge 29 er der planlagt en intensiv behandling af samtlige greens. Der tages propper, 
topdresses kraftigt, eftersåes og gødes. Spiloverfladen vil i en kortere periode herefter 
være under vanlig standard. 
Nu kommer der vækst i græsset, så hovedparten af ressourcerne vil blive anvendt på 
klip, klip, klip og atter klip. 
 
Ad 5 

BV indkalder til møde i august. 
 


