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Mødereferat baneudvalgsmøde 
onsdag den 20. juni 2018 kl. 16.30 

hos greenkeeperne 

 

Deltagere: 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Arne Mikkelsen (AM) 

René Kildsgaard (RK) 

Paul Sørensen (PS) 

Arne Holm Hansen (AHH) 

 

Afbud: 

Marianne Kristensen (MK) 

Knud Roed (KR) 

 

Eksterne deltagere 

Ingen 

 

 

Dagsorden: 

 

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

Baneudvalget er meget tilfredse med resultaterne af greenkeepernes arbejde. 

Specielt arbejdet med greens viser fine resultater. Der har etableret sig et fint 

græstæppe på greens og der kan nu arbejdes på greenspeed. 

 

2. Status: Dræningsplanen 

Dræningsplanen følges og greenkeeperne er klar til de næste etaper på Parken 

4 og Sletten 3. 

Planen var at alle fairways topdresses 3 gange med et mindre lag henover 

sæsonen. Baneudvalget har justeret planen så fairways på Parken 5, Parken 6 

og Parken topdresses indenfor de næste 14 dage. Det vil have minimal 

indflydelse på spiloverfladen. 

Topdressningen af alle fairways ændres herefter til 2 gange henover 

sensommeren og efteråret. Den samlede mængde topdress er uændret. 

 

3. Status: Gennemførte, igangsatte og planlagte aktiviteter 

Alle greens klippes, prikkes, topdresses og eftersåes i henhold til plejeplanen 

(se den på hjemmesiden under ”banen”). Tromlingen vanskeliggøres af 

morgenduggen men gennemføres i gennemsnit 3 gange ugentligt. 
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Dybdeluftning af greens testes i de kommende uger på indspilsgreenen ved 

greenkeepergården.  

 

 

4. Status:  

a. Automatisering af maskinparken 

Baneudvalget er opmærksom på mulighederne, men ønsker ikke at være 

”pionerer” på området. Udvalget afventer udviklingen indenfor området. 

b. Opsætning af Short Game banen 

Det er baneudvalgets vurdering at anvendelsen af Short Game Banen 

ikke står mål med de anvendte ressourcer. Derfor etableres banen ikke i 

denne sæson.  

c. Golfsporet 

Baneudvalget opfordrer alle medlemmer til at anvende appen 

Golfsporet. Appen kan downloades helt gratis.  

Hvis du aktiverer appen inden du starter runden, registreres helt anonymt 

din rute og hastighed. Dataene kan efterfølgende hjælpe baneudvalget 

med udviklingen og tilretningen af banen. 

Du kan læse mere om Golfsporet her http://vgc.dk/banen/golfsporet/  

 

5. Plejeplan 2018 og opfølgning 

Plejeplan 2018 følges og opdateres ugentligt. Du kan se mere her 

http://vgc.dk/banen/drift-planer-og-projekter/plejeplan-2018/arbejdsplan-

plejeplan-2018/  

 

6. Forslag, ideer og ønsker modtaget siden sidste møde 

a. Beskæring af grantræer på Skoven 4 (bilag 1) 

Den ønskede beskæring er med i Baneudvalgets prioriterede plan for 

tilpasning af skovarealerne (se punkt 8) 

b. Nye vandposter på banen og skiltning til dem 

Udskiftning af vandposterne på banen er bestemt ønskeligt, men 

Baneudvalget prioriterer gennemførelsen af andre opgaver først. 

 

7. Evaluering af vandingsanlægget 

Løbende vedligeholdelse af vandingsanlægget er nødvendigt. Dette blev ikke 

mindst tydeligt under den sidste måneds tørkeperiode. RK og PS har registreret 

evt. tørkepletter på samtlige greens og greenkeeperne vil løbende udskifte 

dyser og justere sprinklerne, så disse områder fremover vandes op. 

Topdresning af greensområderne gennem årene har hævet jordniveauet, så 

flere sprinklere skal henover efteråret hæves. 

Ovenstående gælder også spinklerne på flere tee-steder. 

http://vgc.dk/banen/golfsporet/
http://vgc.dk/banen/drift-planer-og-projekter/plejeplan-2018/arbejdsplan-plejeplan-2018/
http://vgc.dk/banen/drift-planer-og-projekter/plejeplan-2018/arbejdsplan-plejeplan-2018/
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8. Udarbejdelse af prioriteret plan for tilpasning af skovarealerne 

Baneudvalget er meget tilfredse med kommunens regulering af arealerne ved 

Skoven 3 og Skoven 8. 

Der er udarbejdet en prioriteret plan for tilpasning af skovarealerne, som  

gennemføres når kommunen igen finder plads i kalenderen til at foretage 

reguleringen.  

 

9. Dato for næste møde 

mandag den 6. august kl. 16.30 
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