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Referat fra møde den 13. marts 2018 
     
Til stede: Uffe Steffensen – udvalgsformand (US) 
 Per Knudsen – chefgreenkeeper og udvalgsmedlem (PK) 
 Mogens Andersen – klubformand og udvalgsmedlem (MA) 
 Niels Erik Hansen – pro og udvalgsmedlem (NEH) 
 Ole Riger Kusk – udvalgsmedlem (ORK) 
 Hanne Tolstrup - udvalgsmedlem (HT) 
 
Afbud: MA (grundet DGU kursus) 
  
Dagsorden:  
 

1. Underskrift af referat fra sidste møde 
2. Nyt fra bestyrelsen/klubben 
3. Nyt/aktuelt om banen 

a) arealopmåling af banen 
b) godkendelse af plejeplan 
c) greendata 
d) grønt regnskab 
e) banen i 2018 - opstart 

4. Naturpark Viborg 
5. Opfølgning fra seneste møde(r) 
6. Eventuelt 

 
Hanne Tolstrup blev indledningsvist budt velkommen som nyt medlem af bane- og miljøudvalget. 
 
Ad 1. Underskrift af referat. 

Referat fra sidste møde den 2. november 2017, der tidligere var godkendt, blev underskrevet. 

Ad 2. Nyt fra bestyrelsen/klubben. 

Grundet deltagelse i et DGU kursus om den nye persondataforordning kunne MA ikke være til 
stede. Der henvistes til referater fra seneste bestyrelsesmøde og fra generalforsamlingen den 7. 
marts 2018, idet MA havde meddelt, at der ikke var yderligere at tilføje.  

Ad 3. Nyt/aktuelt om banen. 

a) PK oplyste, at de hidtil anvendte arealstørrelser for baneelementerne ikke stemmer 
overens med de opmålte tal, som fremgår af måleudstyret på ukrudtssprøjten. PK har 
derfor foretaget en ny opmåling af arealer for greens med forgreens, fairways, semirough 
og rough. Opmålingen er foretaget med en arealberegner på luftfotos, og der er anvendt 
en meget detaljeret fremgangsmåde. Opmålingen har vist, at vore spillearealer er større 
end hidtil anført i plejeplanen. US tilføjede, at han har foretaget en stikprøvevis kontrol af 
PK’s opmålinger, ligeledes med stor detaljegrad, og han bekræftede, at PK’s opmåling er 
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udtryk for de reelle spillearealers størrelse. En af grundene til den konstaterede forskel er, 
at der er sket udvidelser af semirough og klippet rough en del steder i bestræbelserne på at 
fremme flowet i spillet på banen. De nu opmålte arealer er anvendt i den nye plejeplan for 
banen, jfr. nedenfor under pkt. b), samt i greendata, der indberettes til Miljøstyrelsen. 
Dokumentation for opmålingen beror i sekretariatet. 
 

b) Udkast til en ny plejeplan for banen var forlods fremsendt til udvalget. Den nye plejeplan er 
forenklet i forhold til den hidtidige. Således er strategier for baneudvikling taget ud af 
planen, og sondringen mellem ”gamle” og ”nye” greens er forladt, fordi der realiteten er 
nogenlunde ensartethed i plejen. Se yderligere under pkt. e) 
 
Plejeplanen er udarbejdet med henblik på at beskrive en ”forventelig og ønskelig” årlig 
pleje af banen. Tanken er, at der hvert år kan udarbejdes et tillæg med beskrivelse af 
eventuelle fravigelser fra planen, såfremt sådanne skønnes nødvendige under hensyntagen 
til vejrlig, angreb af skadegørere samt til økonomiske og personalemæssige ressourcer. 
Tillægget kan endvidere indeholde konkrete, ikke-sæsonbetonede tiltag. 
 
Udvalget godkendte udkastet til plejeplan, der herefter skal godkendes af klubbens 
bestyrelse. 
 

c) PK har inden fristens udløb indberettet klubbens forbrug af pesticider m.v. i 2017 til 
Miljøstyrelsen. Pesticidforbruget holder sig pænt inden for belastningstallene. Tallene er 
offentliggjort på klubbens hjemmeside. 
 

d) ORK er stort set færdig med at udarbejde grønt regnskab for 2017, der mangler alene at 
blive verificeret nogle tal for elforbrug. Regnskabet forventes snart lagt ud på klubbens 
hjemmeside. 
 

e) I 2018 vil der blive større fokus på greens. 
 
Af hensyn til ligeværdigheden mellem nye og gamle greens foretages eftersåning med en 
blanding af rødsvingel, krybende hvene og almindelig hvene. Det giver større robusthed 
over for etårige græsser (ukrudt), hvor monokulturer er mere sårbare. 
 
Det gav sidste år anledning til utilfredshed, at propprikning, eftersåning og topdressing af 
greens blev fordelt over tre uger (en 9 huls sløjfe hver af ugerne), da generne på denne 
måde blev strakt ud i længere tid end ønskeligt. I 2018 vil arbejdet på samtlige 27 huller 
derfor blive udført inden for én uge. Det vil blive enten uge 36 eller 37, hvor det vil være til 
mindst mulig gene for turneringer m.v. Det endelige valg af tidspunkt beror på vejrliget. 
Tidspunktet vil blive bekendtgjort over for medlemmer og greenfeegæster – sidstnævnte 
vil få besked ved tidsbestilling via GolfBox, og greenfee vil blive nedsat, mens generne står 
på. 
 
På grund af de usædvanligt store nedbørsmængder gennem efteråret og vinteren, må det 
påregnes, at åbning af sommergreens bliver forsinket i 2018. Det er afgørende, at græsset 
er i vækst, og åbningstidspunktet er således helt afhængig af vejrliget.  
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Inden sommergreens kan åbnes skal dybdeluftning færdiggøres. Det arbejde blev påbe-
gyndt i efteråret, men måtte udsættes på grund af vejrliget. Efterfølgende skal greens 
overfladeluftes med 10 mm spyd og tromles, og der skal klippes første gang. Først derefter 
kan greens åbnes for spil. Overfladeluftning og tromling fortsættes henover sæsonen. 
 
Der er i budgettet for 2018 taget højde for, at knivene på vore græsklippere kan blive 
slebet oftere end tidligere, hvilket giver greens en mere jævn overflade og mindsker 
risikoen for sygdom i græsset. Tromling af greens fortsætter i år, ligeledes for at optimere 
hastighed og spillekvalitet. 
 
Det er besluttet, at klubben anskaffer en såkaldt Greensensor – en elektronisk bold, der 
måler hastighed, planhed og retningsstabilitet på greens. Data gemmes på en server 
således, at man kan følge greens spillekvalitet hen over året og efterhånden sammenligne 
år for år. Det forventes, at Greensensoren kan tages i brug midt sommer, når den og det 
tilhørende software er færdigudviklet. Med dette hjælpemiddel vil det på sigt være muligt 
at vurdere, hvorledes man gennem klipning og tromling af greens kan gøre disse både 
mere ensartede og bedre at spille på. 
  
Infotavlerne ved hullerne vil i fremtiden være uden oplysning om handicapnøgle. Det 
skyldes, at hullerne er blevet omratet, bl.a. med den virkning, at der er ændret på 
handicapnøglerne. Det vil være uforholdsmæssigt dyrt at udskifte så mange skilte, som der 
bliver tale om. Derfor skjules feltet med handicapnøgler, og spillerne henvises til at se 
nøglerne på scorekortet eller i baneguiden. Nye scorekort er klar til brug, når 
sommergreens åbnes. 
 
Det er planen, at der i løbet af året lægges nyt sand i bunkers på blå sløjfe (hul 19-27). Alle 
vandhazarder skal forsynes med nye pæle. De gule pæle erstattes med røde pæle, og på 
den måde tages forskud på de nye golfregler, der giver ret til udelukkende at bruge røde 
pæle. Det giver således en ekstra droppemulighed (2 køllelængder fra krydspunktet) der, 
hvor der hidtil har stået gule pæle. 
 
Inden sæsonstart udføres udtynding af brynene af bevoksningen mellem hul 12 og hul 15 
således, at det bliver lettere af finde og spille bolden et stykke ind i bevoksningen. Der 
foretages beskæring af træer på hullerne 23-24-25.  
 
PK luftede en plan om at plante en række træer ved hul 12 i højre side langs Kjeldvej. Det 
vil omkranse hullet og dermed bedre markere hulforløbet. Endvidere vil en trærække 
skærme banen for den planlagte omfartsvej, der skal forbinde Nordre Ringvej med 
Århusvej, såfremt vejen måtte få et forløb tæt på hul 12. Der er i udvalget enighed om, at 
det vil være en god ide, men det er i øjeblikket ikke aktuelt at påbegynde beplantning. Det 
skal i givet fald godkendes/bevilges af bestyrelsen og forhandles med Viborg Kommune. 
 

Ad 4. Naturpark Viborg. 

ORK oplyste, at Viborg Naturpark har problemer med at nå op på et tilstrækkeligt stort areal, og 
markedsføringen af naturparken er utilstrækkelig. Brugerudvalget for naturparken ønsker en 
politisk behandling af situationen for at afklare, hvilken bevågenhed parken har. 
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Der vil om kort tid blive lanceret en ny stifolder for området. For golfbanens vedkommende er 
stierne i det store hele uændret, og stierne forløber som det er ønsket af klubben. 

Ad 5. Opfølgning fra seneste møde(r). 

PK har ikke fået informationer om resultatet af det droneprojekt, som blev gennemført på banen i 
2017. Formålet med projektet, der forestås af en videnskabelig medarbejder fra Århus Universitet, 
er at undersøge, om man gennem optagelse af multispektrale fotos af banen kan komme 
skadegørere (svamp og ukrudt) i forkøbet og på den måde reducere pesticidforbruget.  

Udvalgets formand har efter mødet fået oplyst fra DGU, at de foreløbige resultater er lovende, og 
projektet vil fortsætte i 2018. Klubben har ikke omkostninger ved projektet. 

Sidste år konstateredes, at bellis tilsyneladende er noget modstandsdygtig over for det nye 
ukrudtsmiddel Primus. PK oplyste, at der rådgives til at anvende en større mængde af det nye 
ukrudtsmiddel Primus, hvilket vil blive forsøgt i år. Det kan ske inden for grænseværdierne. 

Der har været tale om, at et klubmedlem ville samle et hold frivillige til at rive bunkerkanter. Det 
er endnu ikke klart, om ideen kan realiseres. 

Ad 6. Eventuelt. 

Det aftaltes, at miljøhandlingsplanen skal på dagsordenen på næste møde. Inden da vil PK og US 
holde møde om emnet med greenkeeperne med henblik på at opdatere planen og tilføje nye 
initiativer. ORK bemærker, at planen er et ikke uvæsentligt led i recertificering hos GEO, så det er 
vigtigt at holde planen ajour. 

ORK foreslog, at der skal være et ur på begge sider af den lukkede del af den overdækkede 
drivingrange. Der var enighed om det praktiske heri, og PK vil tage sig af sagen. 

 

 

Per Knudsen  Mogens Andersen  Niels Erik Hansen 
 
 
 
Ole Riger Kusk  Hanne Tolstrup Uffe Steffensen (referent) 
 


