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Mødereferat baneudvalgsmøde 
mandag den 1. november 2021 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.  

Vi er skiftet til TRIO-banen primært på grund af ormeskud på fairways på 

Parken 5, 6 og 7. Områderne er igen i år intensivt topdresset med ca. 350 tons 

sand. Udover at øge dræningen er det forventningen at antallet af regnorm i 

området på sigt vil falde væsentligt. 

Skoven 3 – 8 er ligeledes intensivt topdresset med ca. 600 tons sand. 

Der er arbejdet med helt store spyd – 24 mm – og efterfyldt med sand på ekstra 

udsatte greens Skoven 3, 4, 5 og 8 og Sletten 5. 

På Parken 1 omkring tee-sted 46 er et meget gammelt hoveddræn, hvor mange 

andre dræn løber til, vist sig at være beskadiget. Det repareres og er måske 

forklaringen på det våde område mellem tee-stederne på Parken 1. 

I samarbejde med Vejle Kommune arbejdes på at få skoven langs fairway på 

Parken 5, 6 og 7 beskåret. 

KH kontrolmåler løbende hårdheden på greens og er tilfreds med udviklingen, 

samtidig vurderes at overfladen opleves mere tør og ikke mindst hurtigere tør 

efter regnskyl. Det hele har positiv effekt i forhold til at hæmme 

svampeudviklingen. Resultaterne betyder at vi forsætter med den intensive 

pleje af greens i udvalgte uger hen over sæsonen gentages i 2022. 
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Vejrsituationen kan være en udfordring, når den intensive pleje skal 

gennemføres. Det overvejes derfor om plejeugen i efteråret skal gennemføres 

tidligere. 

Særlig fokus på vinterforanstaltningerne 

Det er målet at der hen over vinteren fortsat spilles TRIO-bane / Sletten fra 

sommerteesteder til sommergreens. Dog vil der blive etableres en provisorisk 

green før søen på Sletten 5 samtidig med at tee-stedet rykkes tilbage, så hullet 

får en længde på ca. 100 meter. 

I kortere perioder med morgenfrost eller megen nedbør vil banen være lukket. I 

længere perioder med frost vil spil til ”pæl” fra provisoriske tee-steder blive 

etableret. 

I lighed med sidste sæson vil anvendelsen af måtter være obligatorisk på tee-

stederne og spillerne opfordres ligeledes til at bruge dem på fairway. Tips til 

anvendelsen af måtterne – se bilag 1 – vil fremgå på hjemmesiden og opslag i 

klubhuset. 

 

2. Plejeplan 2022 KH 

Baneudvalget har revideret årets plejeplan og indarbejdet mindre justeringer i 

Plejeplan 2022. Planen er tilgængelig fra hjemmesiden. 

 

3. Status projekt ”varm hal” BV 

Myndighedernes krav om inddragelse af brandmyndigheder betyder at 

halbyggeriet efter byggesagsbehandling mv. først forventes at kunne 

påbegyndes i løbet af 2022. 

 

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

a. Forslag til nye stier 

i. Parken 1 – forlænge stien til tee-sted 46 

ii. Parken 8 – sti til og langs tee-stederne 

iii. Sti forbi indspilsgreen mod driving rangen 

Baneudvalget har forsat fokus på udbygningen af stisystemet og forbedringerne 

gennemføres løbende. KH prioriterer i forhold til øvrige arbejdsopgaver.  

 

5. Næste møde 

Ultimo februar 2022 

  

https://www.vgc.dk/banen/drift-planer-og-projekter/plejeplan-2022/
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Bilag 1 
 
 


