
Referat fra møde i baneudvalg 1. august kl. 17.00 i klubhuset 
Til stede: Jesper Thøger Christensen, Jørgen Pedersen, Christian Balzer og Leif Jensen 
Afbud: Kristian Jeppesen 
Referent: Jesper Thøger Christensen 
 
1. Gennemgang af udvalgsbeskrivelse  
Beskrivelsen blev gennemgået og rettet til som det fremgår af vedhæftede. 
Herunder blev det besluttet at afholde møder hver anden måned og der blev fastlagt en dagsorden for de 
kommende møder. 
 
 
2. Garage til golfbiler 
Der er et ønske fra Saunte om, at vores golfbiler evt. flyttes og Sebber Kloster opfører et hus med indlagt el. 
Den påtænkte placering blev beset og diskuteret for fastsættelse af ønsker til bygningen. 
 
Ønsker 

- Nedenfor hul 10 med adgang fra sti direkte gennem læhegn til parkeringspladsen. 
- Huset skal ligge i niveau med parkeringsplads så der etableres niveaufri adgang. 
- Der ønskes 1 portudgang da der ellers skal låses flere steder 
- Indvendig bredde på 8.5 meter for at lette ind- og udkørsel gennem 1 port 
- 2 meter i bredden per bil 

 
  



3. Siloer til materialer 
To gange har sættevogn siddet fast på pay & play banen i forbindelse med levering af materialer til banen. 
Der ønskes derfor etableret en silo ind mod skoven på ca. 6 meter i bredden og 5 meter i dybden. 

 
 
 
4. Shelters 
Hul 2-3-5 - Christian har en god ide om hvor shelter skal placeres i tæt forbindelse med stien. 
Hul 14-15-16-11 - Den ønskede placering blev beset. 
Christian markerer de 2 steder med pæle og giver besked til udvalget. 
Hvis der ikke er kommentarer indenfor en uge herfra, så tager Christian kontakt til Jesper Larsen for aftale 
med Klostret om fældning af træer. 
 
 
5. Maskiner 

- Denne ene greenklipper er ved at blive repareret 
- Der skal laves plan for levetid og udskiftning af maskiner (Leif og Kristian finder information) 
- Leif undersøger mulighed for temadag med mand fra Toro 

 
 
6. Golfspilleren i centrum og input fra medlemmer 
Banerapport fra maj blev gennemgået. 
Baseret på svar fra 47 medlemmer og 43 gæster 
Generelt scorer banen fint ift. gæster og medlemmer og der er flere positive kommentarer til naturen, 
udsigten, banens forløb og banens stand 
Men der er også punkter som vi bør være opmærksom på: 
 
Greens  
Der er kommentarer om at: 

- Hullerne efter prikning har stået åbne længe, hvilket har betydet at boldene ikke har rullet jævnt. 
- De har været meget tørre i foråret. 



- De er for langsomme og uens. 
 
Svar fra udvalget: 

- At hullerne står åbne er nødvendigt for at rødderne kan få luft og vi får gode greens resten af året 
og de kommende år. 

- Tørken og manglende vanding pga. problemer med elektronikken i vandingsanlægget har gjort at 
hullerne ikke har lukket sig så hurtigt. Men der er lavet foranstaltninger for at dette ikke gentager 
sig. 

- Hastigheden på greens er en balancegang. Hvis de bliver for hurtige reduceres antallet af steder 
hvor bolden kan ligge stille og dermed mulige flagplaceringer. Målet for hastigheden er 8,5 
stimpmeter og man vil arbejde på at lave flere målinger heraf. 

 
Fairways 
Der er kommentarer om at: 

- De mangler vand 
- De har været svedne, knoldet og med bare pletter 

 
Svar fra udvalget 

- Enig med kommentarerne, men da klubben ikke har vanding på fairways og vejret er udenfor vores 
hænder, har det været svært at få dem i gang efter tørkeperioder over de seneste to år. 

- For at give spillerne den bedste oplevelse på trods at fairways tilstand indstiller udvalget forslag til 
bestyrelsen om at man spiller med oplæg på fairway. Greenkeeper har ingen problemer hermed. 

 
Rough 
Der er kommentarer om at: 

- Den er meget svær at finde bolden i grundet højt kløvergræs og brombærkrat. 
 
Svar fra udvalget 

- I juli er er blevet buskryddet i skovkanten på hul 14, 15 og 16 hvilket gerne skulle have afhjulpet 
noget af problemet 

- Der planlægges sprøjtning mod kløver som også skulle afhjælpe problemet på sigt. 
 
 
7. Banestatus og Banestatus og kommende arbejder 
På næste møde gennemgås banen hul for hul 
 
Leif tager kontakt til Allan Brandt fra DGU for banegennemgang i efteråret. 
 
Hul13  
Spunsvæg bliver belastet af trafik med store maskiner til klipning af semirough mellem green og sø. 
Fremadrettet vil der blive klippet forgreen i stedet for. 
 
Nyplantede træer 
Sebber Kloster har plantet en del nye træer som man opfordres til at drage omsorg for. 
 
 
8. Genstande på banen 
Afstandsmarkeringer på banen 



Markeringer i midten af fairway er flere steder gået i stykker eller i dårlig forfatning. De er dyre at erstatte 
og går for nemt i stykker. Yderligere giver de problemer i forbindelse med prikling af fairways. 
Udvalget indstiller til bestyrelsen af markeringer i midten af fairway nedlægges. Der vil fortsat være 
markeringer med pæle i kanten af roughen. 
 
Areal under reparation 
Område med nyplantede træer på hul 16 markeres med blå pæle med grøn top. 
Jesper undersøger mulighed for lokalregel om nyplantede træer. 
 
 
9. Træningsområder 
Driving range 
Markeringer er i dårlig forfatning 
Christian arbejder sammen med Sebbers venner om etablering af nye markeringer. 
 
Short Game område (Jesper) 
3 skilte til markering af stationer på green sættes op. 
Der indkøbes: 

- 5 plader til markering af stationer med indspil til green. 
- Boldopsamler 

 
Der etableres kasse som placeres i læhegn mellem putting- og indspilsgreen til opbevaring af: 

- Træningsbolde 
- Hjul og spray til opmærkning af short game banen  

 
 
10. Frivilligt arbejde 
Christian har kontakten til de frivillige og der arbejdes på af få flere til at hjælpe.  
 
 
11. Kommunikation til medlemmer 
Facebooksiden med banestatus skal være mere aktiv. Gerne med et indlæg hver uge. 
Christian kan sende billeder og en kort tekst til Jesper. 
Det kan f.eks. være i forbindelse med: 

- Dresning, prikling, vertikalskæring mv. 
- Sprøjtning, gødning mv. 
- Greens dobbelt klippes eller rulles 
- Huller flyttes 
- Bunkerkanter skæres 
- Skrænten på hul 7 klippes 
- Der buskryddes 

 
 
12. Strategiplan 
På de kommende møder skal der aftales plan for udarbejdelse af strategiplan med flerårig handlingsplan og 
tilhørende budget for banepasning, kvalitetsforbedring og eventuelle ændringer.  
Første skridt er fælles banegennemgang i forbindelse med næste møde.  
 



13. Næste møde 
Den 12. september kl. 16 
Der startes med banegennemgang 
 
 
14. Eventuelt 
Greenkeeper har ønske om hver fredag at modtage en oversigt over banebookinger for den kommende uge 
så arbejder på banen bedre kan koordineres  

 


