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Mødereferat baneudvalgsmøde 
onsdag den 22. februar 2023 kl. 16.30 
hos greenkeeperne 

 

Deltagere: 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Kristoffer Harreby (KH) 

Paul Sørensen (PS) 

Arne Holm Hansen (AHH) 

Erik Brok (EB) 

 

 

Eksterne deltagere 

Ingen 

 

Afbud: 

Marianne Kristensen (MK) 

René Kildsgaard (RK) 

 

 

 

Dagsorden: 

 

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

planlagte opgaver de næste måneder.  

a. Særlig fokus på vinterforanstaltningerne 

i. Evaluering 

Det er KH’s vurdering at vi er kommet godt igennem vinteren. Vi har været 

dygtige/heldige at ramme de rigtige tidspunkter til forebyggelse af svamp mv. 

Helt undgås kan det aldrig, men svampetrykket er p.t. meget beskedent. 

Grøfter er renset op så dræn- og overfladevand kan ledes væk. Samtidig er 

mange særligt gamle dræn blevet spulet igennem. Der drænes ved venstre side 

af green på Skoven 8. 

Der er ryddet på efter et par vinterstorme og repareret stier. 

Skilte, pæle mv. er udskiftet, malet og repareret. 

På Parken 6 har kommunen i højre side af fairway fjernet 3 bøgetræer og stynet 

et egetræ, så adgangen til fairway fra tee-stedet er åbnet meget mere op. 

Samtidig har greenkeeperne været banen rundt for at beskære diverse steder. 

Der er udskiftet/indkøbt nye maskiner. 3 ældre maskiner til prikning mv. af 

greens er udskiftet med en ny, som er mere effektiv. Kan klare opgaven i en 
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arbejdsgang og kører hurtigere. Så vi er maskinelt klar til den første intensive 

pleje af greens i uge 16. 

2 ældre fairwayklippere var blevet for dyre i reparation og vedligehold og er 

udskiftet med en ny. 

Greenkeeperne har afviklet ferie og afspadsering hen over vinteren. Lærlinge 

har været på skole og mekanikeren har været på kursus. 

Primo marts de fleste greenkeepere på arbejde igen. Det glæder KH at teamet 

af fastansatte og sæsonansatte fra sidste sæson fortsætter i 2023. Alle kender 

fra sæsonstart arbejdsgange og rutiner. 

Ny ordning omkring affaldssortering er et lovkrav og selvfølgelig følger vi 

reglerne i golfklubben. Der vil være affaldsstationer i området mellem Parken 

1, Skoven 1 og half-way-house, i mellemgangen til og fra banen klubhuset, 

langs væggen mellem indgangen og proshoppen, på driving rangen og 

korthulsbanen. Hver station vil have et antal affaldsstativer, hvor medlemmer 

og gæster skal sortere affaldet. 

Der er mange bolde langs hegnet på driving range og PS vil i løbet marts 

måned invitere frivillige til hjælpe med at indsamle boldene. 

 

2. Status ”vinterbaneforhold” KH 

a. Brug af måtter 

b. Nedslagsmærker 

Noget usædvanligt i forhold til de sidste vintersæsoner og til stor ærgrelse for 

KH har banen været lukket næsten 2 måneder på grund af kraftig nedbør. Ikke 

mindre end 150 mm fik vi bare i januar måned. I forlængelse af dette havde vi 

en periode med frost. Baneudvalget er helt enig i KH’s prioriteringer og 

gentager udvalgets overordnede strategi for pleje af banen at Baneudvalget  

prioriterer en bane på topniveau i sommerperioden og det kræver en særlig 

beskyttelse af banen i sårbare perioder og ydersæsonen. 

Anvendelsen af måtter på tee-stederne er en væsentlig forudsætning for at de 

normale tee-steder kan benyttes i perioder, hvor væksten i græsset er minimal. 

Det henstilles at alle husker hinanden på at bruge måtterne. 

Det er samme er gældende for nedslagsmærker. Det er ALTID vigtigt at 

oprette nedslagsmærker, men i ydersæsonen med minimal vækst i græsset er 

det særlig vigtigt. Et ikke oprettet nedslagsmærke i ydersæsonen har meget 

vanskeligt ved at reetablere sig. 

HUSK - Kan du ikke finde dit eget nedslagsmærke, så tag et af de andres.  

 

3. Plejeplan 2023 KH 

Plejeplanen fra sidste sæson videre føres i 2023.  

Du kan se Plejeplan 2023 her. 

 

https://www.vgc.dk/banen/drift-planer-og-projekter/plejeplan-2023/
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4. Test af robotløsninger KH 

I 2022 indkøbte vi en robotplæneklipper til området ved puttinggreens. 

Erfaringerne har været gode og vi fortsætter naturligvis i 2023. 

Husqvarna har en noget større model, som kan anvendes til klipning af bl.a. 

fairway. I samarbejde med Husqvarna tester vi klipperen af på Korthulsbanen i 

2023. 

 

5. Status projekt ”varm hal” BV 

Vi har modtaget byggetilladelse på opførelsen af den ”varme hal”. Efter planen 

afsluttes opførelsen af den ”varme hal” og overdækningen på driving rangen i 

1. kvt. 2024. 

 

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

a. Ingen modtaget 

 

7. Næste møde 

a. Onsdag den 19. april 2023 kl. 16.30 hos greenkeeperne 


