
 
1 

 

Mødereferat baneudvalgsmøde 
mandag den 23. november 2020 
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) 

Erik Brok (EB) 

 

Eksterne deltagere 

Ingen 

 

Afbud: 

Ingen 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Status for banen herunder orientering om arbejdet siden sidst samt 

planlagte opgaver de næste måneder. 

Det har været og er en lang sæson. Et par gange i ugen tromles greens, flyttes 

huller og ordnes bunkers fortsat.  

Mekanikeren er i gang med at gennemgå maskinparken, så den er klar og 

nyrenoveret, når sæsonen 2021 for alvor går i gang. 

Der foretages forskellige beskæringsopgaver bl.a. rundt om driving rangen. 

Dræningsplanen forventes afsluttet efter planen primo 2021. Hoveddræn på 

Skoven 5 er etableret og der mangler nu kun slidsedræn på fairway Skoven 5 

og det sidste stykke mod green på Skoven 8. 

Dræningsarbejdet vil fortsætte løbende i de kommende år sammen med 

topdresningen af fairways mv. 

Stisystemet renoveres og udbygges løbende. 

Svampeangreb på greens ikke undgås med der konstant fokus på det 

forebyggende arbejde, så skaderne minimeres. 

Green og forgreen på Sletten 5 er meget udsat for slid. Det kan blive 

nødvendigt at etablere en midlertidig hulløsning før søen. 
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Et hjertesuk fra baneudvalget – husk ret dine og andres nedslagsmærker op. På 

denne årstid er greens ekstra bløde, nedslagsmærkerne endnu dybere og greens 

mere udsatte. 

 

2. Status  

a. projekt evt. ratning af korthulsbanen 

b. evt. opførelse af værksstedshal (bilag 1) 

Inden der arbejdes videre med projekterne afventes bestyrelsens beslutning 

omkring prioritering- og finansieringsplan. 

 

3. Visionsplan Banen (bilag 2) 

Baneudvalget havde en længere drøftelse omkring udvalgets oplæg til 

bestyrelsen omkring revurdering af indholdet i Visionsplanen for Banen. Det 

blev besluttet at forsætte diskussionen på næste baneudvalgsmøde. 

 

4. Evaluering af ”måtte”-løsningen 

a. Vinterbane 2020/2021 

Med indførelsen af ”måtte-løsningen” er det muligt forsat at tilbyde spil 

til sommergreens på Sletten/Parken. Udviklingen i vejrsituationen kan 

betyde at KH vurderer at spilmulighederne begrænses. F.eks. kun Sletten 

åben, spilles til pæl osv. Hjemmesiden opdateres løbende.  

  

5. Forslag, ideer og ønsker modtaget siden sidste møde  

a. Automatisk ”bold løfter” i hullerne på green (bilag 3) 

Udvalget har i stedet besluttet at montere ”skumforinger” i alle huller 

(bilag 4). Spilleren kan nemmere samle bolden op og hulkanterne 

beskyttes i vinterperioden. 

b. Etablering af puttinggreen ved det nedlagte tee-sted mellem 

indspilsgreen (tidligere green Blå/Skoven 1) og driving rangen 

Fairwaystykket benyttes af mange til træning af indspil. Ressourcerne til 

anlæg og efterfølgende pleje af endnu en puttinggreen, mener 

Baneudvalget lige p.t. kan benyttes med større fordel på andre dele af 

baneanlægget. Det er udvalgets opfattelse at de nuværende 2 

puttinggreen p.t. dækker behovet for træningsmuligheder. 

 

6. Næste møde 

Mandag den 22. februar 2021 
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Bilag 1 

 
 

 

 

 

  

 
Placering af ”varm” hal 



 
4 

 

Bilag 2 

 

(hentet fra hjemmesiden) 

 

Banen 
Sidst opdateret 26. januar 2017 
 

 

  

Vision for banen 

Vi vil have Danmarks smukkeste golfbane – som vil give medlemmer og gæster en af landets bedste 

golfoplevelser. En golfbane det er værd at rejse efter. 

  

Målsætninger 

Banen skal kontinuerligt udvikles, så den indenfor en periode på 5 – 10 år har en kvalitet, så den 

sammen med den fantastiske natur giver medlemmer og gæster en ekstraordinær golfoplevelser. En 

golfbane det er værd at køre en omvej efter. 

Det betyder at banen 

• i højsæsonen spillemæssigt skal kunne måle sig med top 20 i Danmark 

• skal være tilgængelig for spil på Skoven minimum 8 måneder om året 

  

Fokusområder 2017 – 2020 
Banen skal fortsat give medlemmer og gæster gode golfoplevelser og indenfor en tidshorisont på 4 år 

skal banen samtidig udvikle sig mod at blive en af Danmarks smukkeste golfbaner. 

Det betyder at 

• der skal udarbejdes og gennemføres en flerårig dræningsplan for klubbens samlede baneanlæg 

• fokus på helhedsindtryk og detaljer skal sikre at banen fremstår smuk og indbydende 

• banen skal være tilgængelig for spil på Sletten og Parken hele året 

• samarbejdet med kommunens ansvarlige for skovområderne skal fastholdes og videreudvikles 

• der skal vedvarende være fokus på aktiviteter og tiltag som kan tilgodese spillehastigheden  

  

Vejle Golf Club råder over et særdeles alsidigt anlæg, der giver mulighed for at golfspillere på et ethvert 

niveau får gode, sjove og berigende oplevelser. Banen er meget varieret, og standarden er høj. Banen 

er udfordrende for alle golfspillere – og kan spilles så alle har mulighed for succes.  

Ansvarlig: Baneafdelingen 
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Bilag 3 
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Bilag 4 

 

 


