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Mødereferat baneudvalgsmøde 
onsdag den  2. marts 2016 kl. 16.30 

i sekretariatet 

 

 

Deltagere: 

Baneafdelingen 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Hans Peter Ingvorsen (HP) 

Tina Devantie (TD) 

Jesper Hansen (JH) 

Sven Aage Nielsen (SÅN) 

 

Eksterne deltagere 

Allan Brandt (AB), DGU’s banekonsulent 

 

Afbud: 

Talal Sidani 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Status for banen HP 

2. Status: Parken 5 HP 

3. Status: Herre-teestedet ”Skoven 3”  HP 

4. Information på hjemmesiden omkring banen BV/HP 

5. Orientering om arbejdet på banen de næste måneder HP 

6. Dato for næste møde Alle 

 

 

Ad 1 

Arbejdet har i første omgang været koncentreret om reparation og vedligehold af 

dræningsrør og grøfter. Samtidig har greenkeeperne efter aftalen med Vejle 

Kommunes ”skovfolk ” arbejdet med oprydning, studsning, opstamning og 

stubfræsning i skovkanterne lange banen. Mest markant i første omgang på Parken 7 

og Parken. 

 

Ad 2 

HP har brugt de første måneder af sin ansættelse til blandt meget andet at analyse og 

undersøge mulighederne for at færdiggøre dræningsprojektet på Parken 5. Den 

foreløbige konklusion og et løsningsforslag er præsenteret for baneudvalget. 
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Udvalget er positiv i forhold til HP’s oplæg. Andre klubber har forsøgt en lignende 

løsning og inden en endelig indstilling præsenteres for baneudvalg og efterfølgende 

bestyrelsen, skal en evaluering af disse projekter indarbejdes. Det er fortsat 

opfattelsen og forventningen at dræningsprojektet kan færdiggøres indenfor nogle 

måneder. 

 

Ad 3 

Det er ikke muligt at etablere et slidstærkt naturligt græstæppe på tee-sted 55/52 på 

Skoven 3. HP har fundet en måtteløsning, hvor spilleren kan placere sin tee’s i den 

nødvendige måtteløsning. 

Teestedet vil være etableret medio april. 

 

Ad 4 

Informationsniveauet på specielt hjemmesiden omkring arbejdet på banen skal 

forbedres.  

Et oplæg omkring præsentation af planlagte projekter, greenkeepernes arbejdstider, 

ugekalender mv. blev præsenteret for og vedtaget af baneudvalget. 

Informationerne er nu tilgængelige på hjemmesiden under banen/drift, planer og 

projekter. 

 

Ad 5 

Vejret de første måneder af året har bestemt ikke været nogen medspiller i forhold til 

klargøring af golfbanen. Greenkeeperne arbejder intensivt med at få banen klar til 

åbning, men store regnmængder gennem en lang periode vanskeliggør processen. 

Samtidig med dette arbejdes på færdiggørelse af en række tidligere planlagte og 

delvis igangsatte projekter. Se under Ad 4 – hvis du vil ser mere. 

 

Ad 6 

Næste møde er aftalt til onsdag den 11. maj 2016. 


