
 
1 

 

Mødereferat baneudvalgsmøde 
mandag den 1. juli 2019 kl. 16.30 

hos greenkeeperne 

 

Deltagere: 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Kristoffer Harreby (KH) 

René Kildsgaard (RK) 

Paul Sørensen (PS) 

 

Eksterne deltagere 

Ingen 

 

Afbud: 

Arne Holm Hansen (AHH) 

Marianne Kristensen (MK) 

Erik Brok (EB) 

 

Dagsorden: 

 

1. Status for banen og orientering om arbejdet siden sidste og   

planlagte opgaver de næste måneder.  

Udover den fastlagte pleje i henhold til Plejeplan 2019 

a. Intensiv topdresning af alle greens 

Den største udfordring for alle klubbens greens er fugtighed. 

For at minimere svampeangreb og skabe hurtigere greens med en fastere 

spiloverflade, skal overfladen gøres mere tør. 

Arbejdsgangen er kort beskrevet følgende: 

i. Overfladen tilføres en god mængde ren sand og græsfrø 

ii. Der tages propper op. (prik-huller) 

iii. Sandet ”måttes” ned i hullerne, når det er tørt 

iv. Overfladen tromles flere gange 

v. Greens vandes 

Spiloverfladen vil være spilbar umiddelbart efter behandlingen. 

Vi forsøger efterfølgende at minimere evt. gener for spillet, men helt 

undgås kan det naturligvis ikke. 

Behandlingen blev gennemført i dagene 1. - 3. juli 

b. Bekæmpelse af tidsler og brændenælder 

Ukrudtet høstes inden de sætter frø 

c. Banen generelt 

Fokus på at holde niveau hen over ferieafviklingen i greenkeeperstaben 
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d. Vandingsanlæg 

Finindstilling, justering, reparation og udskiftning af sprinklere 

 

2. Arbejdet med bunkers 

Der ler i bunden af bunkers. Specielt efter skybrud vil de uundgåelige 

skyllerender fjerne sand og arbejde leret op i overfladen. Som en fast rutine 

måles og kontrolleres sanddybderne og bunkers efterfyldes løbende efter 

behov. 

Med mere end 100 bunkers kan greenkeeperne naturligvis overse en bunker i 

første omgang, men den skulle gerne blive efterfyldt ved næste løbende 

kontrol.  

 

3. Forslag, ideer og ønsker modtaget siden sidste møde   

a. Skoven 3 - Kan der findes en måtteløsning, som giver mulighed for 

placering af tee? 

Der er nu placeret en gummitee i måtten, ligesom korte tee’s burde 

kunne placeres i måtten. 

På længere sigt er det planen at der skal skabes bedre vækstforhold i 

området. Justering af træerne indgår i ”Skovplanen”. 

b. Sletten 6 - Venstre side af fairway blev ryddet på Banens Dag. Ser ud til 

at være vokset til igen.  

Det er baneudvalgets vurdering at rydning af andre områder har højere 

prioritet. KH vil undersøge om der kan køres tættere på skovgrænsen 

med rough-klipperen. 

c. Naturen - Kunne golfbanen med fordel indeholde bioområder (med 

spilforbud), florabælter, insekthoteller, flagermus kasser, høslette mv. 

Baneudvalget er positiv i forhold til tiltag og etablering af forhold, som 

kan støtte naturen i området, blot det ikke har negativ påvirkning af 

muligheden for at spille golf, baneafdelingens økonomi og 

greenkeepernes personalemæssige ressourcer.  

Igennem flere sæsoner har Jørgen Pagh fra klubben og Bo Levesen fra 

Vejle Kommune i samarbejde med baneudvalget arbejdet med 

forskellige tiltag i naturen omkring golfbanen. Ideerne vil der blive 

arbejdet videre med i dette regi. 

d. Vaskepladsen - Kunne fliserne på vaskepladsen udskiftes med et gitter, 

så græsaffald skyldes væk. 

Rensning af området indgår som en daglig rutine for greenkeeperstaben. 

Baneudvalget vurderer at investeringen ikke vil stå mål med effekten. 

e. Banevandring - Ønske om at banevandring genoptages. 
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Baneudvalget inviterer til banevandring mandag den 26. august. 

Invitation til arrangementet udsendes senere og temaet vil være greens. 

(Udfordringer, sygdomme, pleje mv..) 

 

4. Næste møde 

Mandag den 26. august i forlængelse af Banevandringen kl. 16.30. 

 


