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Mødereferat baneudvalgsmøde 
onsdag den 7. september 2016 kl. 16.30 

 

 

Deltagere: 

Baneafdelingen 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Hans Peter Ingvorsen (HP) 

Tine Devantie (TD) 

Jesper Hansen (JH) 

Knud Roed (KR) 

Talal Sidani (TL) 

 

Eksterne deltagere 

Allan Brandt (AB), DGU’s banekonsulent 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Status for banen HP 

2. Status diverse projekter/fokusområder 

a. Dræning Parken 5 HP 

b. Bunkers HP 

c. Greens 

d. Beplantning Parken 2 HP 

e. Parken 9 – efter træfældning TD 

3. Forberedelse af vinterbane HP 

4. Organisering af frivillige til ad hoc opgaver BV 

5. Orientering om arbejdet på banen de næste måneder HP 

6. Dato for næste møde Alle 

 

 

 

Indledning 
Baneudvalget bød velkommen til Senior Sections nye repræsentant i udvalget Knud 

Roed og takkede samtidig den afgående repræsentant for Senior Section Sven Aage 

Nielsen for mange års deltagelse i udvalgets arbejde.  

 

Ad 1. 

HP gennemgik kort status for banen. Nu har vi endelig fået en længere 

sammenhængende tørvejrsperiode – hvis vi ser bort fra søndagens skybrud – så banen 



 
2 

 

står helt overordnet fint. Sletten havde udvalget ingen bemærkninger til den var rigtig 

fin, mens vurderingen af Parken og Skoven var at den bestemt er spilbar, men stadig 

har brug for flere tørvejrsdage for helt at kommer sig over den våde sommer. Ingen i 

baneudvalget kan huske en vådere sommer. I det mere muntre hjørne bemærkede TS 

at han aldrig havde solgt så meget regntøj og så mange vandtætte bags   

Der er enighed I udvalget om at regnmængderne i de kommende sæsoner nok ikke vil 

være kraftigt faldende, så erfaringerne fra dræningsprojektet på Parken 5 vil blive 

indarbejdet i oplæg til en samlet dræningsplan som baneafdelingen henover efteråret 

vil præsentere for bestyrelsen. 

Baneudvalget pointerede at der fortsat er behov at greenkeeperstaben har særlig fokus 

på detaljerne i den daglige banepleje. 

 

Ad 2. 

Dræning Parken 5 

Projektet forløber stort set planmæssigt og gravearbejdet forventes afsluttet i uge 37. 

Herefter vil fairway blive topdresset mv., så de er klar til den efterfølgende weekends 

klubmesterskab. 

Baneafdelingen vil evaluere effekten af dræningen og indarbejde erfaringerne i en 

samlet dræningsplan for hele baneanlægget. 

Bunkers 

Baneudvalget er opmærksom på at der formodentlig er flere bunkers, der kræver en 

mere gennemgribende renovering. Tidligere på sæsonen besluttede udvalget dog at 

nedprioritere dette arbejde og som en midlertidig løsning efterfylde med sand. 

Greenkeeperne har derfor løbende efterfyldt bunkers med p.t. omkring 130 tons sand. 

Greeens 

Arbejdet med greens har den højeste prioritet i baneudvalget og greenkeeperstaben. 

Specielt greens på Sletten har taget godt imod den intensive pleje. De noget ældre 

greens på Parken og Skoven er opbygget efter datidens principper og reaktionstiden 

på den igangsatte plejeplan er noget længere. Det vil betyde at hastigheden på nyere 

og ”gamle” greens fortsat vil kunne opleves forskellig. På sigt er det naturligvis målet 

at dette skal udlignes. 

Roughen 

Baneudvalget ønsker fortsat at følge principperne i den roughplan som 

golfbanearkitekt Philip Spogárd tidligere har fremlagt, men er naturligvis 

opmærksom på løbende at tilrette placeringen af roughen i forhold til medlemmernes 

ønsker. 

I forlængelse af ”banevandringen” vil roughen til venstre for teestedet på Skoven 1 

sammen med roughen foran teested 46 bliver ændret. 

Baneudvalget præciserede at tidsler og anden uønsket vækst i roughen løbende skal 

bekæmpes. 

Beplantning på Parken 2 
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Det er udvalgets samlede vurdering at hullet efter ændringerne fungerer fint. Risikoen 

i forhold til bl.a. green på Parken 3 vurderes minimal og det er derfor besluttet at der 

ikke fortages yderligere ændringer på hullet i 2017. 

Parken 9 – efter træfældning 

Det er baneudvalgets vurdering at ændringen af træbevoksningen har haft den 

ønskede visuelle effekt fra tee-stederne 55 /58 og at sikkerhedsforholdene i forhold til 

tee-stederne 46/52 er forsvarlige. 

 

Ad 3 

Baneudvalget fastholder tidligere beslutning omkring permanent spil til vintergreens 

fra december til marts uanset vejrforholdene og at opsætning og pleje af vinterbanen 

har 2. prioritet i forhold til arbejdet med ”sommerbanen”. TS og HP vil sammen 

”sætte” vinterbanen. 

 

Ad 4. 

Flere af klubbens medlemmer har ved lejlighed givet udtryk for at de gerne hjælper 

med pasning omkring klubhuset, småopgaver på banen osv. Arbejdsopgaverne er i 

dag placeret hos greenkeeperne. 

For at frigive ressourcer i greenkeeperstaben har baneudvalget besluttet at forsøge at 

samle denne gruppe af medlemmer i et ”korps”. KR fra baneudvalget vil være 

”tovholder” i dette arbejde og der vil snarest blive inviteret til et informationsmøde. 

 

Ad 5 

Jordtemperaturen og vejrfoldene betyder at det må forventes at væksten i græsset vil 

vare ved længe endnu. Arbejdet vil derfor være koncentreret om klipning. Samtidig 

er opmærksomheden rettet mod ”indvintring” af greens - forbyggende behandling for 

at minimere sneskimmel og andre svampeskader mv. 

 

Næste møde 

Tirsdag den 4. oktober 2016 fra kl. 16.30 – 22.00 

Temaet for dette møde er udarbejdelse af et samlet oplæg til klubbens bestyrelse 

omkring banens pleje i forhold til klubbens visionsplaner. Det er målet at planen bl.a. 

skal indeholde en samlet kort- og langsigtet plan for dræning af golfbanen og 

udvikling af klubbens greens. 

 

 

 


