
Møde i baneudvalget d. 10. december 2019 
Til stedet Peter Fredgaard, Kurt Kristensen, Henrik Linnemann-Schmidt, Steen Mikael, Jackie 
Larsen, Rasmus Wennecke Perk og Annie Christensen.  
 
Dagsorden  
 
1. Godkendelse af seneste referat  - referatet blev godkendt. 
 
2. Goddag til nye medlemmer: Jackie og Annie. Jackie repræsenterer på frivillig basis klubbens 
dygtigste spillere og er desuden en kompetence i forhold til sit job som greenkeeper. Annie deltager 
som clubmanager med det overordnede driftsansvar. 
 
3. Claus Ellehammer er trådt ud af udvalget og baneudvalget siger tak for den store indsats i 
baneudvalget. 
 
4. Referat af bestyrelsesseminar vedr. banen: 
Peter Fredgaard orienterede om det afholdte bestyrelsesseminar, der i høj grad drejede sig om 
udarbejdelse af en vision, der på alle punkter kan måles og vurderes via golfspilleren i centrum. 
Dette kommer også til at have indvirkning på baneudvalgets arbejde og evalueringen heraf. 
Fokuspunkter 2020: 
-opretning af teesteder fortsætter      
-bedre afstandsmarkeringer (100 meter)     
-tydeligere markeringer af sort tee     
-stier forbedres løbende  
-næste tee-skilte og tee-markeringer  
-vintergreens holdes bedre  
-hulambassadør ide. 
-opretning af targets og ”skov” på rangen   
-sikkerhedsnet bag rangen    
-anlæg af ny green på indspilsområde    
-området mellem træningsmåtterne og puttinggreen             
-ansvarsbeskrivelse af området                                                     
 
Baneudvalget planlægger opretning af 7. og 13.  og 12. teesteder i 2020 på samme måde som 
opretningen af 5. rød tee i 2019. Steen og Kurt udvælger og prioriterer de teesteder, der skal rettes 
op og udregner en pris. 
Sikkerheden omkring træningsmåtter og puttebane blev diskuteret, Rasmus, Peter og Henrik kigger 
på sagen og muligheder for ”nudging” og opdragelse med henblik på at undgå farlige situationer. 
Der kommer numre bag på teestedsmarkeringerne til sæsonstart. Der er også enighed om at 
teestedsfarverne på markeringerne skal være tydeligere. Jackie og Henrik (og Steen) ser nærmere på 
dét. 
Beholdningen af next tee-skilte gennemgåes, evalueres og suppleres hvis behov (Jackie og Henrik) 
Planer om hegn bag rangen udløser krav om nabohøringer, ansøgninger og dispensationer, der 
umiddelbart virker voldsomme – der skal findes en anden løsning på problemet. (Steen og Peter) 
 
 
 



 
5. Banen siden sidst og status på vinterarbejde. 
Fra sommerbane til vinterbane.. 
Stort set alle fairways er luftet to gange i 3-5 cms dybde. Nu verticalskæres fairways og i næste uge 
(51) prikkes og vertidrænes alle teesteder og greens. 
Pumpe på sprøjten har været i stykker – der er en ny på vej (uden beregning) 
Steen fremlagde timeoversigt for de seneste måneders greenkeeperopgaver. 
Maskiner er rengjorte og klar til vinterservice. 
Steen har haft møde med greenkeeperne fra de andre Kongegolfklubber og de er blevet enige om at 
de ønsker en fælles investering i en topdresser til fairways samt en hurtiglufter og en traktor. Oplæg 
følger fra Tommy/Gilleleje. 
Greenkeeperne er godt med og når det hele. 
   
7.  Mulig flisebelægning på vendeplads for boldopsamler.  
Flisebelægning er for hård ved boldopsamleren – der kigges på en anden løsning og punktet 
afventer. 
 
8. Eventuelt  
Jackie foreslår omlægning af bunker på 14., der opleves svært tilgængelig, når man skal slå derfra. 
Der kan fyldes mere sand i, den kan udvides, graves dybere, der kan graves jord af toppen på 
bagkanten. Jackie laver et konkret oplæg. 
Baneudvalget diskuterede anlæggelse af en å/vandløb henover 12. og 15. fairway med det formål at 
gøre det uattraktivt/risikabelt at benytte 12. fairway som genvej til 15. green for elite/langslående 
spillere. 
Egetræerne mellem 5. og 6. hul er hårdt medtagne efter ”fejning”. Det sidste træer beskyttes mod 
den slags før det igen bliver aktuelt.. 
På næste møde gennemgåes tal fra Golfspilleren i centrum 
 
9. Næste møde – 25. februar kl. 15.00 på Vejleholm 
 
10. God jul ;-)  
 


