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Referat fra møde mandag den 1. maj 2017 
     
Til stede: Per Knudsen – chefgreenkeeper (PK) 
 Mogens Andersen – klubformand (MA) 
 Niels Erik Hansen – pro (NEH) 
 Ole Riger Kusk – medlem (ORK) 
 Uffe Steffensen – formand (US) 
 
Afbud: Svend Bichel – medlem (SB) 
 
Dagsorden:  
 

1. Underskrift af referat fra sidste møde 
2. Nyt fra bestyrelsen/klubben (MA) 
3. Udvalgets fremtidige organisering af arbejdet. 
4. Nyt/aktuelt om banen (PK) 
5. Naturpark Viborg (ORK)  
6. Miljøhandlingsplan – status (alle) 
7. Baneudviklingsplan (alle) 
8. Plejeplan (SB). 
9. Grønne regnskaber (ORK) 
10. Opfølgning fra seneste møde (alle) 
11. Eventuelt 

 
 
1. Underskrift af referat fra sidste møde. 
 
Referat fra mødet den 25. oktober 2016, der i umiddelbar forlængelse af mødet blev godkendt af 
mødedeltagerne, blev underskrevet. 
 
2. Nyt fra bestyrelsen/klubben. 
 
MA orienterede om bestyrelsens arbejde og klubbens situation, herunder om klubbens 
økonomiske forhold. Det er bestyrelsens hensigt at opretholde banens standard på det aktuelle 
stade, og der arbejdes ikke med udviklingsplaner for nærværende. 
 
3. Udvalgets fremtidige organisering af arbejdet. 
 
PK har tilkendegivet, at han finder det forkert, at han er formand for udvalget. Klubbens bestyrelse 
har derfor udpeget US som formand. Indtil videre vil klubformand Mogens Andersen være 
bestyrelsens repræsentant i udvalget. SB vil på et tidspunkt udtræde i forbindelse med flytning fra 
Viborg. Udvalget undersøger muligheden for at finde en afløser. 
 



 

2 
 

4. Nyt/aktuelt om banen. 
 
PK oplyste, at det kolde forårsvejr har gjort arbejdet med banen vanskeligt, og der er stadig en del 
udfordringer, bl.a. mangler der at blive topdresset første gang i år. 
 
Arbejdet i denne sæson er planlagt som ren drift og ingen anlæg. Ud fra de konkrete konstate-
ringer af angreb af svamp og ukrudt, er der planlagt sprøjtning af udvalgte arealer. PK har på 
Greendata websitet sikret, at den planlagte brug af pesticider holder sig under de fastsatte 
grænseværdier. 
 
Viborg Kommune har meddelt tilladelse til at fjerne pilekrat ved søen mellem hul 20 og par 3 
banen, men der er ikke tilladelse til at fjerne den del, der i realiteten deler søen i 2. 
 
Der er ansat en ny praktikant, og det forløber rigtig fint. 
 
Om den træstamme, der står ved teested til hul 10, og som er uden krone og grene, oplyste PK, at 
der er tale om et udgået træ, og den tilbageværende stamme bevares, så den bliver invaderet af 
insekter og spætter, spætmejser og egern, mens den med årene forgår. Formålet hermed er at 
fremme biodiversiteten. 
 
Roughen omkring mange huller har gennem årene være meget tæt og til dels ugennemtrængelig. 
Derfor er roughen blevet klippet tidligt for at holde den nede i en passende højde, så det er lettere 
at finde bolde og dermed fremme flowet på banen. Det overvejes alternativt at arbejde på en 
udtynding af roughen. Det sker ved i første omgang at lade roughen gro til nogen højde, for 
derefter at klippe den og fjerne høet. Ved at fjerne høet undgås, at det giver næring til græsserne, 
og ved gentagne tilsvarende behandlinger, vil roughen blive så næringsfattig, at den ikke længere 
vil være tæt i bunden. Udvalget er positivt stemt over for ideen, men det pointeres, at det er 
særdeles vigtig at informere medlemmer og gæster om projektet, da det i kortere perioder kan 
medføre gener for spillet/flowet. Endelig beslutning afventer drøftelse i bestyrelsen. 
 
Dansk Golf Union vil i år sammen med forskere fra Århus Universitet gennemføre forsøg med 
fotografering (RGB og multispektrale billeder) af en golfbane med droner. Formålet er at 
undersøge, om man på et tidligere stadium end det i dag er muligt, kan konstatere truende angreb 
af svampesygdomme eller ukrudtsforekomster, således at der kan iværksættes behandling på et 
tidligt tidspunkt. Herved kan man mindske eller måske helt undgå skader og samtidig minimere 
pesticidforbruget. Viborg Golfklub lægger bane til gennemførelse af det videnskabelige forsøg. 
 
5. Naturpark Viborg. 
 
ORK er indtrådt som medlem af brugerrådet for naturparken i stedet for SB. ORK vil søge at gøre 
rådets arbejde mere konkret, og selv vil ORK søge videreført arbejdet med at udvikle en ”sti app”, 
der tidligere i en prototype har være demonstreret i Viborg Golfklub. App’en fungerer på den 
måde, at man inden for små afgrænsede geografiske områder, der registreres af mobiltelefonens 
GPS, kan modtage information om flora, fauna, geologi m.v. på lige netop de pågældende steder. 
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6. Miljøhandlingsplan – status. 
 
ORK og PK vil i fællesskab opdatere planen med nogle nye punkter. Planen rundsendes til 
udvalget. ORK oplyste, at næste gang GEO certificeringen skal fornys, skal det efter reglerne 
forestås af ny verifikator i stedet for den hidtidige svenske verifikator.  
 
7. Baneudviklingsplan. 
 
Der arbejdes i år ikke med en ny plan for udvikling af banen. 
 
8. Plejeplan. 
 
Der er i udvalget enighed om at forenkle plejeplanen for banen efter samme princip, som vil blive 
anvendt for det grønne regnskab. Det vil sige, at der udarbejdes en generel plejeplan, der 
beskriver metoder m.v. – og herefter laves der årligt en handlingsplan. PK, SB og US udarbejder 
forslag. 
 
9. Grønne regnskaber. 
 
ORK oplyste, at regnskabet for 2015 er færdigt, og at han mangler nogle data for 2016. PK 
fremskaffer disse data. Det grønne regnskab forenkles, jfr. foran i pkt. 8. 
 
ORK ønsker oplyst, om solcelleanlægget producerer el i det omfang, det er estimeret af 
leverandøren – det bør undersøges inden garantiperiodens udløb. Det aftaltes, at der skal holdes 
statusmøde med leverandøren. PK sørger for indkaldelse, og ORK deltager i mødet. 
 
10. Opfølgning fra sidste møde. 
 
Omlægning af teested på hul 10 gennemføres ikke i år pga. økonomien. Af samme grund udskydes 
det projekt, som skulle være delvist finansieret af miljøprisen på 75.000 kr. ORK vil fremskaffe en 
pdf version af den artikel i Greenkeeperen, som han skrev efter at Viborg Golfklub modtog 
miljøprisen 2016, og artiklen lægges derefter på klubbens hjemmeside. 
 
11. Eventuelt. 
 
PK er blevet opfordret til at være censor ved greenkeeperuddannelsen på Sandemoseskolen i 
Nordjylland. Udvalget finder, at PK bør følge opfordringen, da virket som censor også kan være 
nyttigt for PK og dermed klubben. PK spørger bestyrelsen om tilladelse. 
 
US er i besiddelse af en fil med dansk oversættelse af alle fakta ark, som til dato er udarbejdet af 
den nordiske forskningsfond for golfbaner ”Sterf”. Filen leveres til klubben med henblik på at få 
arkene printet og indsat i ringbind til brug for greenkeeperne. 
 
 
Per Knudsen  Mogens Andersen Niels Erik Hansen 
 
 
Svend Bichel  Ole Riger Kusk Uffe Steffensen (referent) 


