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Mødereferat baneudvalgsmøde 
onsdag den 19. februar 2014 kl. 16.30  

i greenkeepergården 

 

 

 

Deltagere: 

Baneafdelingen 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Tina Devantie (TD) 

Jesper Hansen (JP) 

Niels Nielsen (NN) 

 

Eksterne deltagere 

Allan Brandt (AB), DGU’s banekonsulent 

 

Afbud 

Sven Aage Nielsen (SÅN) 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Status for banen     NN 

2. Status omlægning Skoven 5    BV 

3. Status:  projekt: ”’VGC og naturen”   NN/BV 

4. Samlet beplantningsplan    BV 

5. Ændring af design tee-stedsskilte   BV 

6. Ændring af design bane-guide   BV 

7. Orientering om baneplejen de næste måneder  NN 

8. Dato for næste møde    Alle 

 

Ad 1. Status for banen 

Banen ser ud til at være kommet fint igennem den milde vinter, men vejrfoldene kan 

selvfølgelig stadig nå at ændre sig markant inden vi ser forår. 

For at styrke græssets modstandskraft mod svampesygdomme og lignende, er man 

tilbageholdende med at begynde klipning. 

Der arbejdes med et dybt dræn på Skoven 1 og dræn ved bunkeren på Skoven 8. 

Maskinparken er ved at blive gjort klar til sæsonen. 

Bænke, skilte, pæle renoveres og males. 

 

Ad 2. Status for omlægning af Skoven 5 
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Der har været et udbredt ønske om at fairway på Skoven 5 var mere synligt fra tee-

stederne. Banearkitekt Philip Spogárd har udarbejdet et forslag, hvor en større del af 

fairway bliver synlig og greenkeeperne er i gang med gravearbejdet. 

Landingsområdet vil ikke blive 100% synligt for alle, så der arbejdes samtidig på 

løsning, hvor området ved specielt den nuværende hazard gøres bredere. 

 

Ad 3. Status: Projekt ”VGC og naturen” 

Golfbanen er omgivet af en fantastisk natur. Med Jørgen Pagh som projektleder er 

der igangsat et samarbejde mellem Vejle Kommune og VGC omkring 

naturformidling.  

 

Ad 4. Samlet beplantningsplan 

Golfbanens beplantning ændres og tilrettes løbende. For at skabe ensartethed og 

harmoni udarbejder golfbanearkitekt Philip Spogard en overordnet beplantningsplan. 

 

Ad 5. Ændring af design tee-stedsskilte 

Efter oplæg fra grafiker Peder Lund har bestyrelsen besluttet at tilrette designet på 

tee-stedsskiltene.  

 

Ad 6. Ændring af baneguide 

Oversigts tegningerne af de enkelte huller i baneguiden opdateres og tilføres 

yderligere oplysninger. Disse tegninger vil ligeledes blive anvendt i den elektroniske 

baneguide på hjemmesiden. 

 

Ad 7. Orientering om baneplejen de næste måneder 

Det tidligere bænke- og halvtagsmiljø bag tee-stedet på blå 6 er nedlagt i forbindelse 

med omlægningen af banen. TD, JH og NN vil genetablere miljøet bag tee-stedet på 

Skoven 4. 

Det er målet at hazardmarkeringer, hvor det er muligt, vil blive placeret på klippet 

område. 

Vinterbanen i 2013/14 blev evalueret og det blev besluttet at fastholde hulplaceringen 

til næste vinterbane. NN overvejer mulighed for at forbedre tee-stederne. 

Når vejrforholdene tillader det igangsættes klipning mv. Det er målet at der optages 

propper på greens inden påske. 

 

 

 


