
Mødereferat baneudvalgsmøde  
onsdag den 2. maj 2018 kl. 16.30  

  

Deltagere:  

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.)  

Arne Mikkelsen (AM) (konstitueret chefgreenkeeper)  

Marianne Kristensen (MK)  

René Kildsgaard (RK)  

Paul Sørensen (PS)  

Knud Roed (KR)  

Arne Holm Hansen (AHH)  

  

Eksterne deltagere  

Ingen  

 

  

Mødereferat:  

  

1. Status for banen og orientering om arbejdet de næste måneder Hortonom 

Asbjørn Nyholt (AN) www.nyholt.dk deltog i mødet. AN har tidligere været 

tilknyttet banen som rådgiver og har derfor et indgående kendskab til lokale 

forhold, banen og medarbejderstaben. Inden mødet havde AN gennemgået 

banen sammen med AM med særlig fokus på greens.  

Greens har tydelige spor efter angreb af sneskimmel. AN konstaterede at i  

”sårene” efter sneskimlen er der vækst i græsset. Det er på denne baggrund 

AN´s forventning at greens hurtigt ville lukke sig og indenfor en 3 ugers 

periode, ville skaderne ikke være synlige mere.  

På kort sigt er opgaven med greens at finde en rytme i forhold til  

• Eftersåning (evt med skive såmaskine)  

• Gødning  

• Prikning   

• Topdresning  

• Tromling så ofte som muligt   

I den videre pleje er det helt essentielt at overfladen på greens gøres mere tør. 

Ud over den kontinuerlige pleje (se ovenfor) anbefaler AN derfor at der i juli 

måned, når greens må forventes at være mest tørre, foretages en intensiv og 

tilbundsgående løsning af de dybere jordlag på greens. AN vil frem til der 

findes en permanent løsning omkring chefgreenkeeperstillingen fungere som 

faglig back up for den konstituerede chefgreenkeeper Arne Mikkelsen.   

AN har alene positive bemærkninger til de tiltag som AM allerede har igangsat 

og gennemført.  

http://www.nyholt.dk/
http://www.nyholt.dk/
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I forhold til Plejeplan 2018 anbefaler AN at antallet vertikalskæringer på 

greens halveres og at tromling opjusteres.  

Til næste baneudvalgsmøde vil AM og BV komme med forslag til, hvorledes 

den intensive behandling kan gennemføres i juli måned.  

AM gennemgår maskinparken, alle beholdninger og undersøger mulighederne 

for leje af skive-såmaskine.  

  

2. Status: Dræningsplanen  

Dræningsarbejdet på Parken 6 og Parken 7 er afsluttet i henhold til den 

overordnede dræningsplan. Sårene efter arbejdet er eftersået mv., men  

græsvæksten har endnu ikke lukket overfladen. Der er indført midlertidige 

lokale regler, så områderne er spilbare.    

  

3. Status: Gennemførte, igangsatte og planlagte aktiviter Plejeplanen følges 

(se i øvrigt afsnit 1)  

  

4. Status:   

a. Etablering af ”introduktionsbane” tee-sted 37  

Banen er klar til brug. Tee-stedsmarkeringerne er placeret, der kan 

udskrives scorekort på printeren og baneforløbet er rated, så der kan 

handicapreguleres.  

b. Automatisering af maskinparken  

RS og PS søger fortsat inspiration og viden.  

  

5. Plejeplan 2018 og opfølgning  AM  

Plejeplanen følges (se i øvrigt afsnit 1)  

  

6. Forslag, ideer og ønsker modtaget siden sidste møde  Alle  

a. Eftermåling af afstandsmarkeringer i fairway og 150 m  

PS foretager eftermåling og meddeler AM evt. uoverensstemmelser.  

b. Fastlæggelse af dato for banevandring  

Onsdag den 23. maj inviteres til næste banevandring. RK koordinerer 

dagen.  

  

7. Status Banens Dag lørdag den 9. juni   

PS koordinerer Banens Dag. PS tager kontakt til Club37-udvalget omkring 

ønsker til opgaver på Korthulsbanen. Alle der har ønsker og ideer til 

arbejdsopgaver må meget gerne maile til PS paul.soerensen@gmail.com    

  



8. Dato for næste møde  

Onsdag den 23. maj i forlængelse af banevandringen.  
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