
Dato Forslag Input fra Baneråd Input fra drift Handling/konklusion 

010222 Drift: Rød tee på 2. rykkes tilbage foran gul tee? – oplæg Intet formål  Ingen 

 Drift: Etablering af stænger til net langs rangen   Flagstænger malet eller umalet? Etableres før sæsonstart  

 Drift: Teestedssten – info fra Steen. Input og hjælp til 

placering og etablering efterspørges 

 Hjælp til placering Carsten K, Carsten M, Claus og Pia vedr. 

placering. SM indkalder til drøftelse. 

150222 Leif Schmidt: Hul 1 – sikkerhed – Gul tee – mange rammer 

træet og bolde flyver mod putte banen og drive rangen 

Flere forslag og idéer: Gul tee kunne graves ned i niveau med 18. green på nuværende 

placering. Gul tee kunne rykkes frem. Der opstår nye sikkerheds-problemstillinger i forhold til 

indspil til 18. green. 

Problemstillingen behandles igen på næste 

møde 

 Leif Schmidt: Hul 3 og 4. Hvis der kommer flere folk der går 

tur, måske skilte at de skal kigge efter golfspiller og vi skal 

kigger efter folk der går tur 

Øget opmærksomhed. Skiltning på stien. Enig Der opsættes skilte v. stien (2022) 

 Leif Schmidt: Hul 5. Folk der går fra 100 m til 50 m er blindt 

får dem der står før vejen og skal meget langt frem for at 

sikker at alle er væk – klokke? 

Ingen klokke – øget opmærksomhed. Enig Ingen 

 Leif Schmidt: Hul 7. Green går ned ad mod teestedet – 

mange der rammer forstykket, ryger ned ad bakken og 

bruger meget tid på at gå ned/op – green flyttes til plan 

stykke og en kant der fanger bolde på toppen, vil give et 

bedre flow 

En del af spillet Ændring af klipning. ”Forgreen” klippes kun én omgang (i stedet 

for nuværende to). Det betyder et bredere 

stykke til at fange korte bolde, så de ikke 

triller helt ned. 

 Leif Schmidt: Hul 8 – sikkerhed - findes der en flagstang, 

der er så høj at den kan ses fra tee-sted og hul 16/17: 

Bruges de 2 klokker og kan de høres fra teested i alt slags 

vejr? 

En anden løsning på signal- og 

sikkerhedsspørgsmålet 

Enig CGK og banerådsmedlemmer undersøger 

andre løsninger som f.eks lyssignal (som 

alternativ til klokke) 

 Leif Schmidt/Kurt Kristensen: Hul 14. Kan buske på den 

anden side af vandet fjernes, giver mulighed for at bolde 

flyver ind på banen og ikke fanges af buske 

Enighed om idé Enig Udføres når muligt (Praktik og økonomi) 

 Leif Schmidt: Hul 15 – Urimelig/sikkerhed – Hvide pæle før 

bunker – på en tør sommer, løber bolde fra midt fairway 

out of bounds, kan der laves en høj kant/mere græs, der 

fanger bolde for out of bounds, så man ikke skal spille via 

hul 12  

Forskellige indstillinger Med fairwayvanding bliver bakken ikke så tør og 

hård som tidligere, hvilket vil løse en del af 

problemet. Man kunne lade græsset på bakken 

blive lidt højere (semi). 

 

Klipning kun af banesiden af bakken i 2022 

– overvåges/opfølgning 

220222 Annette Gjerløv: Adgangsvej til lille bane For stejl. Skyllerender. Skyllerender udbedres Kurt skitserer et ”hårnålesving” på stien, så 

stigningen bliver mindre stejl. Økonomi. 

Opfølgning. 

230222 Michael Jensen: Maskinpleje 

Kommentar vedr. slibning af klippeled og rotorblade 

Faglig kommentar.  ingen 

 Michael Jensen: Vertikalskæring 

 Input vedr. vertikalskæring af fairways i forbindelse med 

opstart/sæsonstart 

Faglig kommentar. (vi har ikke maskine eller mandskab pt.) ingen 

 Michael Jensen: Tidspunkter man plejer banen 

Input vedr. optimale tidspunkter for f.eks  eftersåning 

Faglig kommentar. Taget til efterretning ingen 



 Kurt Kristensen:  Nyanlæg af sti ml. 5. green og 6. teested  

og opgravning af birketræer ved 6.tee/5. green.  

Flyttes til lavt område ml. 5. og 6. fairway 

Enighed om indstilling fra drift Der foreslås etablering af en sø mellem 5. og 6. 

fairway på det lave område i niveau med der, hvor 

der af og til samler sig vand på 5. i højre side til 

afdræning af de områder, der adresseres her. 

Tilladelser, økonomi og muligheder 

undersøges (CGK) 

 Kurt Kristensen: Afspærring med snor ml. 6. green og 

bunker i venstre 

Spillere er generelt i tvivl om hvor de må 

gå – hvor tæt på green skal en bunker 

være, før det er en greenbunker? Der er 

meget ujævnt og svært at gå til venstre 

for bunkeren. 

De fleste spillere går udenom og græsset kan klare 

det slid der er der.  

Overvåges 

 Kurt Kristensen: Forlængelse af sti fra 7. green til 8. 

teested (gul)  

Enighed om at det er en god idé Græs foretrækkes Der forsøges med en hævning af området, 

reetablering af græs, ekstra pleje og 

afspærring. 

Overvåges. 

 Kurt Kristensen: Opfyldning af hul i forlængelse af sti v. 9. 

tee (gul) + rullegræs (og afspærring) 

Enighed om at noget må gøres Hvis stien forlænges vil trafikken fordele sig langs 

med stien op mod teestedet i stedet for 

udelukkende at slide på området for enden af 

stien, hvor det vurderes at det vil blive svært for 

rullegræs at etablere sig og forblive pænt. 

 

Økonomi undersøges 

 Kurt Kristensen: Søen på 12 - piletræer i venstre graves 

op/fjernes 

Enighed om indstilling Enig Arbejdet udføres i forbindelse med 

lignende opgave på 14.  

 Kurt Kristensen: Etablering af dæmning/overgang til øen 

så der kan beskæres 

 Der er ikke fast grund på øen, man kan ikke færdes 

på området 

Ingen 

 Kurt Kristensen: Til venstre for 13. teested – etablering af 

dræn ml. lavtliggende område og søen. 

Enighed om indstilling  Der ér etableret dræn, der 

repareres/åbnes 

 Kurt Kristensen: Etablering af alternative stier til og fra gul 

tee på 15. 

Enighed om indstilling  I gang 

 Kurt Kristensen:  Hæve grussti til venstre for 16. green og 

fjerne udgåede elletræer ved stien/16. green og etablere 

sø til afvanding af området 

Drift og baneråd drøftede idéen om etableringen af en lavning til afdræning, der hvor to 

udgåede elletræer står. Jorden fra lavningen kunne skubbes bagud (mod bakken) til et gærde 

og gøre det mindre attraktivt/umuligt at gå bagud på hullet for at komme på stien til hul 17. 

Pris og tilladelser undersøges 

 Kurt Kristensen: Etablering af grussti til venstre for 17. 

green. 

Afspærring på forgreen til venstre for bunker 

Der var nogen debat blandt banerådets 

medlemmer om hvordan man 

færdes/bør færdes omkring 17. green og 

om hvorvidt snore og afspærring i 

spilområde/på forgreen er 

hensigtsmæssig. 

Afventer effekten af udtyndingen i beplantningen 

til venstre for 17. green, der sammen med 

forgreensvanding/bedre vanding på green, 

forventes at forbedre græssets vækstbetingelser 

på området. 

 

Overvåges 

 Kurt Kristensen: 18. green: Afspærring af område ml. 

bunker og træ i venstre 

Lidt debat om færdsel, opdragelse og opførsel på golfbanen, der kunne begrænse slid på 

udsatte områder. 

Planlagt renovering af bunker, der giver 

bedre plads til trafik 

240222 Henrik Linnemann-Schmidt: Etablering af sti mellem 2. 

vintergreen og 3. vinterteested 

For og imod etableringen af en sti, 

særligt med kunstig overflade/stigrus. 

Enig Stien jævnes ud og holdes som (jævn og 

tør) trampesti med naturlig overflade 

 Henrik Linnemann-Schmidt: Skilt med parkeringsguide på 

p-pladsen (store biler til venstre og små biler til højre) 

Tvivl og en vis uenighed om effekten af en sådan skiltning. Overvåges – mere input efterlyses 



 

 Henrik Linnemann-Schmidt: Udjævning af lunker ved søen 

på 12. fairway 

Enighed om forslag Enig Vi har en del jord, der skal harpes og som 

derefter kan benyttes til formålet. Arbejdet 

bliver igangsat så snart det er belejligt 

(jorden skal være tør, når den bliver 

harpet, der skal indhyres en ekstern 

operatør til at gøre det og der skal være tid 

til at den faste stab kan udføre arbejdet i 

klippesæsonen) 

 

 Carsten Moldow: Etablering af en grussti på 4. – der er 

meget glat på græsset og stejlt 

Enighed om forslag Enig Pris og muligheder undersøges. 

 Carsten Moldow: Bænk på 15. teested flyttes til bagerst på 

teestedet (står nu i den ene side) 

Enighed om forslag Enig Bænken flyttes (2022) 

 Carsten Moldow: Bagerste bunker på 8. er for flad – 

ønskes 30 cm. dybere 

Enighed om forslag Enig Fremlægges for bestyrelsen -  

Udgraves i 2022  

 Carsten Moldow: Mellem 8. og 16. findes en bunker med 

et træ bagved. Den ene af forhindringerne ønskes fjernet 

Enighed om forslag  Drift foreslår nedlæggelse af bunker Forslaget genvurderes på næste 

banerådsmøde og fremlægges til 

bestyrelsens godkendelse 

 Annette Gjerløv: Affaldsspande på banen – bedre løsning 

ønskes. 

Enighed om forslag. 

 En hurtig rundspørge blandt banerådets 

medlemmer tyder på, at spillere 

nødvendigvis har hverken krav eller 

forventning om, atd er skal være 

skraldespande på alle teesteder – man 

kan godt tage sit affald med ind. 

Vores bestræbelser på at finde pæne og 

funktionelle skraldespande er midlertidigt 

indstillet, mens vi afventer kommunens krav om 

affaldssortering. Eventuelt kan sorteringsstationer 

etableres ved buggyskuret/indgangen til gården 

efter 18. 

 

Afventer/overvåges. 


