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Mødereferat baneudvalgsmøde 
mandag den 7. marts 2022 kl. 16.30 
hos greenkeeperne 

 

Deltagere: 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Kristoffer Harreby (KH) 

René Kildsgaard (RK) 

Paul Sørensen (PS) 

Arne Holm Hansen (AHH) 

Erik Brok (EB) 

 

 

Eksterne deltagere 

Ingen 

 

Afbud: 

Marianne Kristensen (MK) 

 

 

Dagsorden: 

 

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

planlagte opgaver de næste måneder.  

I vinterperioden har der primært været arbejdet med 

a. Dræn 

i. Parken 1  

- ved tee-stederne hvor gamle ler-dræn var kollapset 

- på faiway til venstre ca. 150 m før green 

- rundt om green 

ii. Skoven 8 

- Afsluttes inden sæsonstart 

b. Beskæring 

i. Parken 1 og Parken 9 

- Området mellem fairways er beskåret 

ii. Parken 4 

- Omkring green 

iii. Sletten 

- De fleste hegn 

c. Maskinparken 

i. Der er foretaget service mv. af maskinparken 
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ii. 2 nye tromler er indkøbt (lev. april) 

d. Oprydning efter flere storme 

i. Grene og kviste på banen 

ii. Mindre antal væltede træer 

iii. Sikkerhedsbeskæring af knækkede grene 

Greens er kommet fint igennem vinteren. Specielt de greens som er en del af 

TRIO-banen. Greens i skyggefulde områder i specielt skoven er kommet bedre 

igennem vinteren end tidligere, men har mindre svampeangreb. 

Det indikerer at det kontinuerlige arbejde med greensoverfladen – topdresning, 

prikning, eftersåning mv. – har den forventede effekt. Det målrettede arbejde 

på greens vil derfor blive fortsat i sæsonen. 

Med en enkelt udskiftning fortsætter greenkeeperstaben fra sidste sæson i 

2022. 

Lige p.t. betyder nattefrost at greens ikke når at tø op i løbet af dagen. Derfor 

alene spil fra provisoriske tee-steder til ”pæl” på Sletten. Nattefrosten betyder 

omvendt meget tør luft, så den alt for megen nedbør i februar måned, er ved at 

være væk fra banen. 

 

2. Er muligheden for spil på TRIO-bane til sommergreens relevant RK 

i januar og februar i forhold til erfaringerne med tidligere års vejr- 

situation i disse måneder og greenkeepernes indsats for at holde 

banen åben? 

Fokus på dræning, topdresning af både greens og fairway samt et kontinuerligt 

arbejde med at gøre spiloverfladen mere tør, gør at KH mener at muligheden 

for spil i januar og februar både nu og endnu mere på sigt er realistisk og 

relevant. I år havde vi en hole in one i januar måned – den tidligste hole in one 

i klubbens historie – omvendt regnede februar måned væk med en fordobling 

af nedbørsmængden i forhold til det normale. Så vejrforholdene vil naturligvis 

have indflydelse på mulighederne for åbning.  

KH er fortsat af den opfattelse, at kan banen spilles uden at brugsskaderne 

forsinker sæsonstarten og banekvaliteten ved sæsonstart nævneværdigt, så bør 

spil på banen være en mulighed. KH har baneudvalgets opbakning til løbende 

at vurdere om spil på banen opfylder disse kriterier. Baneudvalget præciserer at 

spil til sommergreens i vinterperioden vil være en mulighed, men at 

medlemmerne må være indstillet på at spil til greens i vinterperioden ofte 

umuliggøres af frost, regn og vind og vejr. 

KH tilføjer at muligheden for spil ikke kræver unødige ressourcer fra 

greenkeeperstaben. 

 

3. Status projekt ”varm hal” BV 
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Den ”varme hal” opføres af ekstern leverandør, men greenkeeperne deltager 

med ”eget arbejde”. Opførelsen er derfor rykket til ultimo sæsonen, så 

greenkeeperstaben kan koncentrere indsatsen på golfbanen.  

 

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

a. Ingen modtaget 

 

5. Næste møde onsdag den 4. maj 2022 kl. 16.30. 

 


