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Mødereferat baneudvalgsmøde 
mandag den 6. august 2018 kl. 16.30 

hos greenkeeperne 

 

Deltagere: 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Kristoffer Harreby (KH) 

René Kildsgaard (RK) 

Paul Sørensen (PS) 

Arne Holm Hansen (AHH) 

Marianne Kristensen (MK) 

Knud Roed (KR) 

 

Afbud: 

Arne Mikkelsen (AM) 

 

Eksterne deltagere 

Ingen 

 

 

 

Dagsorden: 

 

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

Udover de normale klipperutiner og arbejdsopgaver i Plejeplan2018, har den 

tørre sommer betydet at arbejdsindsatsen samtidig har været koncentreret om 

vanding af tee-steder og greens. Herunder løbende vedligehold og justering af 

vandingsanlægget. 

Plejeplan2018 vil fortsat være omdrejningspunktet for arbejdet på banen de 

næste måneder. KH forventer dog at foretage justeringer i planerne (se pkt. 5). 

Ad hoc og hvis det kan indpasses i arbejdsplanerne, vil følgende blive 

prioriteret 

- Forbedring af stisystemet så de bedre kan tage imod regnskyl og 

sikkerheden ved færdsel øges 

- Oprensning af søer og søbredder 

- Efterse ”åbne” dræningskanaler (blade, grene mv. fjernes) 

- Tørken har betydet at der har været ekstra løvfald. Blade mv. blæses 

længere ind i skoven 

- Klippe ”bunden” der blev renset ud på ”Banens dag”. Mellem Sletten 1 og 

4, højre side af Sletten 7 og Skoven 9 ved klokken 
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2. Status: Dræningsplanen 

Arbejdet med dræning er indtil videre sat i bero. Jorden er simpelthen for hård 

til at der kan arbejdes i dybden. Det er dog fortsat forventningen at etaperne 

planlagt til 2018 prioriteres gennemført i år, når jordbundsforholdene igen er 

normaliseret. 

 

3. Status: Gennemførte, igangsatte og planlagte aktiviteter 

a. Green 

Greenspeed har ikke nået det ønskede niveau. Vertikalskæring og 

tromling vil derfor blive intensiveret. 

 

b. Greens omgivelser 

Følger Plejeplan2018. 

 

4. Status: 

a. Golfsporet 

Baneudvalget opfodrer alle til at benytte ”Golfsporet”, så der kan 

indsamles så mange data som muligt. Opfordringen vil blive gentaget på 

hjemmesiden og i et Nyhedsbrev. 

 

5. Plejeplan 2018 og opfølgning 

Planen følges p.t. KH vil i første omgang gennemgå, opdatere og hvis behov 

justere Plejeplan2018 og orientere Baneudvalget ved væsentlige ændringer. 

Henover vinteren til KH i samarbejde med Baneudvalget fastlægge 

Plejeplan2019. 

 

6. Forslag, ideer og ønsker modtaget siden sidste møde 

a. LS ønske om flytning af bænk mv. på Parken 9 

Baneudvalget valgte at følge bl.a. LS ønske om at bænk mv. på Parken 9 

flyttes frem mod teested 46, hvor det placeres i skovkanten beskyttet at 

et trådhegn. MK og KH aftaler den præcise placering. 

 

 

7. Dato for næste møde 

Onsdag den 12. september kl. 16.30 


