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Mødereferat baneudvalgsmøde 
mandag den  27. marts 2017 kl. 16.30 

hos greenkeeperne 

 

 

Deltagere: 

Baneafdelingen 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Hans Peter Ingvorsen (HP) 

Tina Devantie (TD) 

Jesper Hansen (JH) 

Knud Roed (KR) 

René Kildsgaard (RK) 

 

Eksterne deltagere 

Ingen 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Status: Dræningsplanen  HP 

a. Status dræning Parken 7 

 

2. Behandling af oplæg til ”overordnet pleje og vedligeholdelsesplan   JH/ 

for det samlede baneanlæg” (bilag 1)  HP 

 

3. Henvendelse fra medlem nr. 27-3762 Verner Pedersen (bilag 2)  Alle 

 

4. Status: Forskønnelse af adgangen mod 1. tee – Sletten  Alle 

 

5. Status for banen og orientering om arbejdet de næste måneder  HP 

 

6. Dato for næste møde  Alle 

 

 

 

Mødereferat 

 

Ad 1. 

Første etape af dræningsplanen omkring dræning af Parken 7 følger tidsplanen. 
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Ad 2. 

Oplæg til ”Overordnet pleje- og vedligeholdelsesplan for det samlede baneanlæg” 

blev gennemgået. RK, JH og HP arbejder videre med en præcisering af målsætninger 

mv. omkring greens og præsenterer et oplæg på næste møde. 

 

Ad 3. 

Baneudvalget har behandlet en henvendelse fra medlem nr. 27-3762 Verner Pedersen 

(bilag 1). 

1. Den foreslåede ændring i forhold til markering af parallel vandhasard har 

baneudvalgets opbakning, men det er ikke udvalgets ansvarsområde. Forslaget 

er derfor formidlet videre til Regel- og handicapudvalget. 

2. Baneudvalget henviser til den ”Overordnede pleje- og vedligeholdelsesplan for 

det samlede baneanlæg” som senere til blive præsenteret. Se ad 2. 

3. Markeringerne skal naturligvis være placeret korrekt. HP kontrollerer 

forholdene og retter evt. fejl. 

4. Baneudvalget har ikke kendskab til artiklen på golf.dk, som åbenbart fejlagtigt 

beskriver VGC’s opmåling af banen. Længderne som angives på scorekortene 

og i baneguiden er hullets længde målt fra tee-stedet (målepunktet er markeret 

på tee-stedet med sortmalet flise) til midtgreen. 

 

Ad 4. 

Der er i første omgang etableret et stisystem bag om back-tee mod første tee på 

Sletten 1. Kommunens skovvej til venstre og stien mod første tee til højre adskilles i 

første omgang af nysået græsområde. Der skal dog i første omgang tilføres vækstjord. 

Senere på sæsonen vil baneudvalget overveje, hvorledes tilgangen til Sletten 

yderligere kan forskønnes. 

 

Ad 5. 

Det er HP´s vurdering at banen er noget længere fremme og i bedre stand end på 

samme tidspunkt sidste år. Slidskader efter spillet på vinterbanen er tydelige, specielt 

er der mange skader efter tørv som ikke er blevet genplaceret. Når baneudvalget 

evaluerer vinterbanen 2016/2017 og planlægger vinterbanen for den næste vinter, vil 

behovet for og effekten af restriktioner blive overvejet og vurderet. 

Alle hazardmarkeringer – ca. 500 pæle – er udskiftet og nymalet og nu ventes der kun 

på at jordtemperaturen vil stige, så der kan komme vækst i græsset. 

Når græsset kommer i vækst vil der blive tilført ekstra gødning i forhold til tidligere 

sæsoner og den mere langsigtede jordforbedringsstrategi videreføres. 

Effekten er øget græsvækst og derfor vil klipning kræve flere ressourcer. Samtidig 

med dette vil der være særlig fokus på sanddybder i bunkers og løbende regulering af 

uønsket vækst. 
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Næste møde: mandag den 22. maj 2017 
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Bilag 1 
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