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Mødereferat baneudvalgsmøde 
onsdag den 4. maj 2022 kl. 16.30 
hos greenkeeperne 

 

Deltagere: 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Kristoffer Harreby (KH) 

Marianne Kristensen (MK) 

René Kildsgaard (RK) 

Paul Sørensen (PS) 

Arne Holm Hansen (AHH) 

Erik Brok (EB) 

 

Eksterne deltagere 

Ingen 

 

 

Dagsorden: 

 

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

planlagte opgaver de næste måneder.  

a. Særlig fokus plejen af greens 

Vi har haft et koldt og meget tørt forår. Det giver svære vækstbetingelser for 

græstæppet over hele baneanlægget. Regnvejr vil give vækst og hurtigt lukke 

”hullerne” i græstæppet. Indtil det sker fastholder vi de midlertidige lokale 

regler omkring oplæg og genplacering. Dels for at beskytte banen men også for 

at give spillerne den bedste spiloplevelse. 

Flere spillere har kommenteret sandet i bunkers. Det er præcis den samme 

sandtype, som er anvendt siden baneoplægningen tilbage i 2012. Den meget 

løse struktur – stor mulighed for ”spejlæg” – skyldes alene manglen på nedbør. 

Der har været godt gang i opstamning af træer – f.eks. trægrupperne mellem 

Parken 1 og Parken 9 – og på Parken 5 og Parken 7 har kommunens 

skovarbejdere fældet flere træer og til højre for green på Parken 7 fjernet 

udhængende grene i op til 10 meters højde. KH udtrykker tilfredshed omkring 

samarbejdet med kommunens skovfolk. I denne sammenhæng skal nævnes at 

kommunens arbejde med skoven tager udgangspunkt i ønsket om øget 

biodiversitet. Det betyder f.eks. at flere træstammer bliver stående som 

”fugletræner”, rødder, kviste og væltede træer langs banen fjernes ikke, da det 

giver gode forhold for insekter mv. 

Dræningsplanen er ved at blive afsluttet med dræningen op mod green på 

Skoven 8. Vi har udstyret og knowhow, så dræningen vil sammen med intensiv 



 
2 

 

topdresning også fremover være et fokusområde for at gøre golfbanen mindre 

vejrafhængig. F.eks. er området ved tee-sted 46 og til venstre på fairway ved 

150 meter på Parken 1 ny drænet, samtidig med at ”gamle” dræn er spulet. På 

Parken 1 er søen til venstre før green ligeledes gjort mere synlig. 

Golfbanen har foretaget forskellige tiltag på banen – etablering af blomstereng 

ved Sletten 8, flere uklippede områder – som har medført at vi er udnævnt til 

”Bivenlig golfbane”. I samarbejde med kommunens biologer er der ligeledes 

opsat fuglekasser og etableret stensætning mellem Sletten 1 og Sletten 4 til 

bl.a. krybdyr. 

 

2. Evaluering af vores markering af strafområder med pæle og/eller MK 

plader. Kan eller bør markeringen af strafområder gøres tydeligere 

ved mere anvendelse af pæle i stedet for plader på jorden. Afvejning 

af informationsniveau i forhold til ønsket om en smuk bane integreret 

i naturen og plejen af områderne. 

Som hovedregel markeres strafområderne således: 

• 2 pæle (en høj og en mindre) markerer starten 

• Pladen med ca. 20 meters afstand markerer linjen 

• 2 pæle (en høj og en mindre) markerer starten 

Pæle og plader er placeret på klippet område. Se i øvrigt regelforum på 

hjemmesiden omkring ”markering af strafområder”. 

På denne måde opnås: 

• Det er nemmere at se linjerne og konstatere om bolden er inde eller ude 

• Fremmer hurtigere spil 

• Visuelt smukkere markeringer 

• Nemmere pleje af områderne 

Læs i øvrigt regelforum på hjemmesiden omkring ”hvornår er bolden i 

strafområde” og ”hvornår er bolden O/B” 

 

3. Status projekt ”varm hal” BV 

Det er forsat planen at byggeriet igangsættes ultimo året. 

 

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

Ingen modtaget 

 

5. Næste møde 

Onsdag den 24. august 2022 kl. 16.30 

 

https://www.vgc.dk/medlemmer/regelforum/markering-af-strafomrader-og-ob/
https://www.vgc.dk/medlemmer/regelforum/er-bolden-i-strafomrade/
https://www.vgc.dk/medlemmer/regelforum/er-bolden-i-strafomrade/
https://www.vgc.dk/medlemmer/regelforum/er-bolden-o-b/

