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Mødereferat baneudvalgsmøde 
onsdag den 31. august 2022 kl. 16.30 
hos greenkeeperne 

 

Deltagere: 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Kristoffer Harreby (KH) 

Marianne Kristensen (MK) 

René Kildsgaard (RK) 

Arne Holm Hansen (AHH) 

Erik Brok (EB) 

 

Afbud: 

Paul Sørensen (PS) 

 

Eksterne deltagere 

Ingen 

 

 

Dagsorden: 

 

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

planlagte opgaver de næste måneder.  

Pleje af greens 

Siden sidste møde har arbejdsindsatsen været koncentreret om daglig pleje i 

henhold til Plejeplan2022. Samtidig er der i juli gennemført den planlagte 

intensive pleje og foretaget mindre topdresning af alle greens flere gange i 

perioden. På trods af varme og høj solskin har der været et svampeangreb på 

greens Parken 4, 5 og 6, som er reetableret med topdresning og tromling. 

For yderligere at effektivisere de planlagte topdresnings seancer udskiftes 3 ca. 

20 år gamle maskiner med 1 ny maskine fra sæsonen 2023. Den nye maskine 

kan gennemføre prikningen med ca. 3 km i timen, hvilket er ca. 3 gange så 

hurtigt som de nuværende maskiner. 

Næste intensive topdresning af alle greens er planlagt til gennemførelse i uge 

39. 

I løbet af oktober måned vil alle fairways modtage den normale intensive 

topdresningen. Processen forsøges gennemført op til en regnvejrsperiode, så 

sandet hurtigt fordels i græstæppet. 

Nedsunkne sprinklere 

Der arbejdes forsat med at hæve nedsunkne sprinklere ved greens og tee-

stederne. Vi ca. 200 sprinklere på banen, så det er en lidt længere proces. De 

https://www.vgc.dk/banen/drift-planer-og-projekter/intensiv-topdresning-af-greens/
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nedsunkne sprinklere markeres og synliggøres med orange spray indtil de er 

hævet. 

Sommerblomster 

Det planlagte område med sommerblomster til venstre for green på Sletten 8 

tilsås henover efteråret. 

Vinterforberedelse Korthulsbanen 

For at forberede Korthulsbanen til det forventede øgede pres i vinterperioden, 

vil der i vækstperioden hen over efteråret blive topdresset intensivt. Når 

græsset fortsat er i vækst vil ”generne” efter topdressningen hurtigere 

minimeres. 

Første tee off 

Efteråret er på vej og solen står senere op. Derfor starter greenkeeperne nu 1 

time senere kl. 6.00. Det betyder at der fra den 5. september må startes en time 

senere på banerne, så greenkeeperne har mulighed for at klargøre banerne 

inden der kommer spillere. På hverdage må der starter på Sletten og Parken fra 

kl. 8.00 og Skoven fra kl. 10.00. I weekenden på Sletten og Parken fra kl. 7.00 

og Skoven fra kl. 9.00. I øvrigt helt samme procedure som tidligere sæsoner. 

Der er indkøbt robotplæneklipper, som klipper semirough områderne ved de 2 

puttinggreens. 

Søbolde 

Et firma – Out of Bounds – har været forbi søen på Parken 3 med dykkere. De 

fandt ca. 8.000 bolde      , som de frisker op og sælger som ”sø bolde”. VGC 

modtager returkommission. 

Skyllerender 

Søndag den 30. august passerede et kraftigt udvejr vores baneanlæg. Det gik 

hårdt ud over stierne på specielt Skoven, som nu er reetableret. Men også alle 

klubbens bunkers blev udsat for store vandmængder. Det gav store og mange 

skyllerender og desværre også store leraflejringer i samtlige bunkers. 

Greenkeeperne er gået i gang med reetablere bunkers. Arbejdsprocessen er 

krævende for sandet skal skiftes ud på grund af ler aflejringerne. Det tager ca. 

3 mand 2 timer at reetablere 3 bunkers. Med mere end 60 bunkers vil det tage 

nogen tid inden de er hele vejen rundt. Vær i denne forbindelse opmærksom på 

at vi har en generel regel som tillader lempelse efter regel 16.1.C. 

 

2. Status projekt ”varm hal”  

Den oprindelig plan med at opføre en tilbygning som ”varm hal” er ændret, så 

den ”varme hal” nu opføres i den del af den ”kolde hal”, som p.t. anvendes til 

Caddyrum 3. Caddyskabene i rum 3 flyttes til området, hvor greenkepperne p.t. 

har værksted. Ændringen betyder at den ”varme hal” er bedre placeret i forhold 

til maskinparken og samtidig reduceres prisen på opførelsen væsentligt. 

 

https://www.vgc.dk/banen/lokale-regler-og-baneforlob/
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3. Forslag, ideer og ønsker modtaget siden sidste møde 

a. Spørgsmål til klubbens strategi for bekæmpelse af tidsler og 

forslag til at udskifte ”tidsel arealerne” med sommerblomster 

Bekæmpelse af tidsler er en tidskrævende opgave. Baneudvalget 

prioriterer derfor bekæmpelsen som følger: 

- Tidsler der generer golfspillet bekæmpes 

- Tidsler der kan genere det generelle indtryk af banen bekæmpes som 

udgangspunkt ikke 

KH går i dialog med gruppen af ”frivillige”, som måske kan hjælpe med 

bekæmpelsen. 

 

b. Et medlem beder baneudvalget genoverveje om markeringer  

af strafområder og O/B skal placeres i klippet område eller i 

strafområdets rough. 

Med placeringen af markeringerne for strafområder på klippet areal er 

Baneudvalget opmærksom på at flere bolde formodentlig vil ”trille” ind i 

strafområdet. Baneudvalget mener omvendt at placeringen vil fremme 

hurtigere spil, da det uden at skulle lede hurtigt kan konstateres om en 

given bold er i eller udenfor strafområdet. Baneudvalget vælger at 

prioritere ”hurtigere spil” og fastholder den tidligere beslutning. 

 

c. Mulighed for at slå fra græs på driving rangen 

Hvis græstæppet skal kunne holde til brug på driving rangen, vurderer 

KH at der er behov for ca. 20 meter af rangens længde, som der flyttes 

rundt på dagligt. Det vil betyde at rangen vil blive alt for kort, så denne 

løsning vurderes at være urealistisk af Baneudvalget. Ved udskiftning af 

måtterne på rangen vil KH være opmærksom på, om der kommet nyere 

måtter, som i design og brug har bedre egenskaber i forhold til 

”græsoplevelsen”. 

 

4. Næste møde 

Onsdag den 26. oktober 2022 

 


