
Referat fra møde i baneudvalget den 23. maj kl. 17.00 i Skanderborg Golf Klub. 

 
Deltagere var: 

Susanne Bohlbro (SB), Henning Hans Nissen (HHN), Henry Jensen (HJ) Casper Pleidrup (CP) og Stig Ingemann 

Jensen (SJ). 

Der var afbud fra. Tage Larsen (TL), Henrik Nielsen (HN), 

Dagsorden for mødet: 

Banevandring: 

Hul 1: - Bænk på hul 1 skal gerne snart skiftes så 1. hul præsenterer sig på bedste måde. 

- Der er sået sommerblomster i det fræsede område til højre. 

Hul 3: - SJ vil snarest vurdere på, hvor højt et spejl på hul 3 skal være for at det har en funktion.  

- Der er bestilt 12 stk. nye træer (Naur) til beplantning på vold ud mod vejen til højre for åbning. 

- Rød hazard skal sløjfes efter denne sæson. På nuværende tidspunkt er der ingen eller kun få røde pæle omkring 

  hazarden, det er en fejl og der skal sættes røde pæle op. (HHN)   

- Området mellem broen og bunker er meget dårligt, der er mange huller og der mangler græs,  

  området laves til blåt område, forventet periode med blå pæle er ca. 4 – 6 uger.  

  Pælene skal være blå med sort top.  

Hul 4: - Området til venstre for vandløb, kort af green, kort samt op ad bakken til punktet hvor der tidligere var en gul  

  vandhazard er altid vådt, det skal drænes når der bliver tid, evt. vinterarbejde.    

Hul 6: - Området på skråningen til venstre for green er meget dårligt, der er mange huller og der mangler græs derfor skal 

  området laves til blåt område, forventet periode med blå pæle er ca. 4 – 6 uger. 

  Pælene skal være blå med sort top. 

Hul 7: - CP sender forslag til valg af buske som kan anvendes til beplantning langs stien mellem bro og teested på hul 7. 

    Ved næste møde i juni besluttes det hvilken type buske der skal anvendes. 

   - For at motivere spillerne til, at anvende stien venstre om green, skal stien gøres mere synlig. Der skal klippes pænt 

                     omkring åbningen og der skal samtidig anvendes endnu et skilt magen til det der i dag henviser til at anvende stien. 

                    Træerne skal klippes til på selve stien, i dag har buggys svært ved at køre på stien. 

Hul 8: - Både gul og rød teested er meget dårlige. Udgift til renovering vil være ca. 15.000 – 20.000 kr. 

  I næste års budget skal der afsættes penge til denne opgave så renovering af teesteder kan startes op i sæson 2017.  

  I perioden hvor teesteder renoveres anvendes måtten som provisorisk teested. 

- Der er ofte vådt i området kort af bunker op mod green, hvis området fortsat forbliver vådt skal der drænes. 

Hul 9: - Området i bunden af fairway i åbningen mellem træerne er dårligt, der er mange huller og der mangler græs, derfor 

  skal græsset have ro.  

  Området deles op i mindre områder som laves til areal under reparation med blå pæle med sort top. 

Hul 15: - Der er bestilt 4 stk. træer til beplantning ved tværgående hazard, der er afsat jernspyd hvor træerne skal plantes. 

  Træerne er placeret med udgangspunkt i, at spillerne får frit syn til green hvis de placerer sig i højre side af fairway til 

  gengæld bliver hullet sværere hvis bolden lander i venstre side af fairway. 

  Når de 4 træer er vokset op i højde vurderes det om alle 4 træer skal bevares eller om der evt. skal fældes et par 

  stykker. 

- Det eksisterende træ er ramt af en alvorlig svampesygdommen, askens toptørre og det er kun et spørgsmål om tid,  

  inden vi bliver nødt til at fælde det. Præcis hvor længe er svært at sige men det skal formentlig fældes inden for de  

  næste 3 – 4 år. 

Hul 18. - Flere steder er vandløbet i venstre side ved at æde sig ind i banen: 

  Der er lavet aftale med fiskeriforeningen, at de kommer senere på sæsonen og sammen med greenkeeperne lægger 

  de store sten i  vandløbet startetiske steder, det skulle sikre, at vandløbet ikke skyller mere jord væk. 
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Punkter som der ikke var tid til at vurdere på. 

Skal vi lave afspærring så det ikke er muligt, at krydse over fra hul 18 til hul 1? 

Hul 16: - Hvide pæle på venstre side af hullet. 

Hul 17: - Oprydning i området ud mod søen. 

  - Fjerne gammelt træskur til venstre for hullet. 

Hul 18. - Der er efterhånden ved at være en decideret sti mellem hul 18 og 1, er det ok med en sti mellem hullerne eller er det  

  noget der skal forhindres ved etablering af en form for afspærring?  

 

Under evt. 

Gødning. 

I fremtiden vil vi skifte fra flydende gødning til gødning i fast form. 

Det er en billigere løsning og det vil spare mange arbejdstimer og selve gødningseffekten er den samme som anvendelse af 

flydende gødning. 

Indkøb af maskiner: 

Der er ønske om indkøb af en rabatklipper. 

Med en rabatklipper er det muligt at klippe op ad skrænter og ned mod søerne samtidig vil den kunne klippe siv i kanten af 

søerne. 

  

 


