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Mødereferat baneudvalgsmøde 
mandag den 15. juni 2020 kl. 16.30 
hos greenkeeperne 

 

Deltagere: 

Bo Vaaben (BV) (formand og ref.) 

Kristoffer Harreby (KH) 

René Kildsgaard (RK) 

Paul Sørensen (PS) 

Erik Brok (EB) 

 

Eksterne deltagere 

Ingen 

 

Afbud: 

Arne Holm Hansen (AHH) 

Marianne Kristensen (MK) 

 

 

Dagsorden: 

 

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

planlagte opgaver de næste måneder. 

a. Status greens 

Greenkeeperne følger Plejeplanen dog har greens på Skoven 3, 4 og 5 

(og næste gang Skoven 8) modtaget en ekstraordinær dybdebehandling 

med 24 mm syd helt ned i 20 cm. dybde. Hullerne er efterfølgende fyldt 

med rent sand med det hovedformål at øge dræningsevnen.  

Først på sæsonen – da banen i en kort periode var lukket p.g.a. 

Coronasituationen – blev der ”taget propper op” på alle Parkens greens. 

Disse tiltag har medført at alle greens på banen fremadrettet får samme 

behandling og klippes i samme højde. Undtagelsen er green på Sletten 5 

som kræver særlig opmærksomhed. En særlig vinterbeskyttelse 

overvejes. 

 

2. Visionsplan Banen (bilag 2) 

a. Forslag til bestyrelsen omkring fokusområder 2021 – 2023 

Behandles når hele udvalget igen er samlet. 

 

3. Status 

a. Skoven 6 og 7 – aftale med Vejle Kommune KH 
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Vejle Kommune har været i gang med træfældning på flere skovhuller i 

henhold til den aftalte plan. 

b. Dræningsplanen KH 

Skoven 8 er færdig i henhold til planen. Dog kan der være behov for lidt 

ekstra dræning i greensområdet. 

Dræningen fortsætter i henhold til den overordnede Dræningsplan. 

c. Ændring af Korthulsbanen KH 

Der indhentes økonomisk overslag på evt. omlægning af Korthulsbanen 

fra ekstern leverandør. 

d. Træflytningsplan (bilag 3) PS 

Plejeplanen følges og hvis der kan findes plads til flere opgaver hen over 

efteråret prioriteres etablering af trægrupper i henhold til vedlagte 

tegning (bilag 3). Trægruppernes primære formål er sikkerhedsmæssig 

beskyttelse af udsatte områder på Sletten. 

e. Teested 58, 55 og 52 på Skoven 3 KH 

Tee-sted 55/52 foran den nuværende måtteløsning etableres med en 

hybridløsning. En løsning hvor en blanding af kunstgræs og normalt 

græs sikrer en bedre slidstyrke. Materialet er konstrueret, så der uden 

problemer kan anvendes tee. 

  

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

a. Montering af gelænder ved trapperne på tee-sted 46, Skoven 7. 

Gelænder er fravalgt, da det vil være i spilretningen og til gene, når det 

bagerste af de 2 nederste tee-steder  benyttes. 

 

5. Næste møde 

a. Primo august 2020 
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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 
 

 
 


