
Viborg Golfklub 
Bane- og miljøudvalget 
 

 

 

 

Referat fra møde den 27. september 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) 
 Hanne Tolstrup - udvalgsmedlem (HT) 
 Karen Søegaard – udvalgsmedlem (KS) 
 
Afbud: Ole Riger Kusk – udvalgsmedlem (ORK) 
  
Dagsorden:  
 
 

1. Underskrift af referat fra sidste møde. 
2. Tørkeskader på fairways – er eftersåning en mulig løsning? 
3. Sæsonvurdering i øvrigt. 
4. Bør vi have en visionsplan for bunkers? 
5. Omlægning af Par 3 bane – omlægning blå sløjfe? 
6. Eventuelt. 

Herunder evt. 9 hullers forårsturnering for banehjælpere 
og evt. afskaffelse af boldrende på 9 huls banen.  

 
Indledningsvis bød US Karen Søegaard velkommen som nyt medlem af Bane- og miljøudvalget. KS 
præsenterede sig og oplyste herunder, at hun i sin egenskab af biolog har forsket i græs på AU 
Foulum. 
 
Ad 1. Underskrift af referat. 

Referat fra sidste møde den 19. juni 2018, der tidligere var godkendt via mails, blev underskrevet. 

 
Ad 2. Tørkeskader på fairways – er eftersåning en mulig løsning? 

Den langvarige tørke i sommermånederne 2018 har medført en del tørkeskader på vores bane, 
således som det også gælder i mange andre danske golfklubber, hvor vanding af fairways ikke er 
en mulighed. Skaderne er ikke mindst at finde på rød sløjfe. US oplyste, at der eftersås i stort 
omfang på danske golfbaner i øjeblikket, og for vores bane vurderer vi, at skaderne ikke vil være 
udbedret før et langt stykke ind i den kommende sæson, hvis der ikke sker eftersåning nu. Det var 
således også KN’s anbefaling at efterså nu.  

Baneområdets budget er overskredet i 2018 som følge af et langt højere vandforbrug til greens og 
højere elforbrug til at pumpe vandet frem end påregnet ved budgetlægningen. Som følge heraf er 
der f.s.v. ikke penge til at indkøbe græsfrø. MA oplyste, at der ekstraordinært kan bevilges kr. 
15.000, der rækker til eftersåning af 3 ha. fairways de værst ramte steder. Hvis PK skønner, at der 
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er behov for yderligere eftersåning for at dække det strengt nødvendige, skal MA kontaktes. Der 
kan evt. blive tale om yderligere eftersåning i foråret. 

Spørgsmålet gav anledning til at drøfte en turnus for eftersåning for at holde banen i god stand 
med tæt vækst af flerårige græssorter, hvorved også ukrudtets vækst hæmmes. Med en turnus 
tænkes på eftersåning af en tredjedel af banen om året, hvilket ville være ønskeligt. MA vil drøfte 
dette med bestyrelsen i forbindelse med fremtidige budgetlægninger. 

 
Ad 3. Sæsonvurdering i øvrigt. 

NEH oplyste, at der fra greenfeegæster generelt kommer positive tilbagemeldinger om banen. 
Også i Golfspilleren i Centrum får banen i overvejende grad gode karakterer og klarer sig fint ved 
benchmarking med øvrige danske klubber. 

Der er stadig en smule problemer med at opnå en passende hastighed på greens, hvilket bl.a. 
skyldes den forskelligartede opbygning og de forskelligartede vækstforhold.  

Prikning af greens var planlagt til ugerne 35-36, men måtte udstrækkes til uge 37 pga. af vejrliget. 
Det gav således gener over en længere periode end påtænkt og ønskeligt. Næste år søges prikning 
af samtlige huller gennemført inden for en uge for at få generne overstået så hurtigt som muligt 
og for at sikre greens’ ensartethed bedst muligt.  

MA oplyste, at det forsøges at skaffe penge til færdiggørelse af omlægning af teested på hul 19. 
Opgaven er at få justeret teestedets retning, så det peger mod fairwaymidte i stedet for som nu 
mod højre side. Arbejdet er aktualiseret af, at naboejendommen mod vest (Smediegård) er revet 
ned for at give plads for en ny privatbeboelse, der er under opførelse. Med justeringen af 
teestedet skal vi gerne undgå, at bolde slås ind til naboejendommen. 

Automatikken til vores vandingsanlæg er beskadiget og uvirksomt pga. af lynnedslag. Anlægget er 
forsikret, og der pågår arbejde med at lave et reparationsoverslag af hensyn til forsikringssagen. 

 
Ad 4. Bør vi have en visionsplan for bunkers? 

Der høres undertiden kritik af vore bunkers, særligt med hensyn til kanter, der godt kan trænge til 
mere pleje. Et medlem i klubben har forsøgt at danne et hold af frivillige til at påtage sig rivning af 
bunkerkanter, men det er indtil videre ikke lykkedes. 

US foreslår, at der udarbejdes en visionsplan for bunkers med henblik på at bestemme disses 
antal, udformning og pleje. Der er en erkendelse af, at der ikke er de fornødne ressourcer til at 
foretage større forandringer, men uanset dette kan det være udmærket at have en visionsplan, og 
det må så nærmere afgøres, om der kan laves forbedringer, der ikke stiller større krav til 
økonomiske ressourcer eller personaleressourcer. Med dette forbehold kan en plan udarbejdes. 

En hjælp til arbejdet kan hentes i de resultater, der er indsamlet fra det digitale værktøj 
Golfsporet. US vil sørge for, at flere udvalgsmedlemmer får login adgang til Golfsporet således, at 
vi i fællesskab kan analysere resultaterne fra dette værktøj. US påtager at undervise i brugen af 
værktøjet. 

 

Ad 5. Omlægning af Par 3 bane – omlægning blå sløjfe? 
Der eksisterer en plan for en mindre udvidelse af par 3 banen, nærmere bestemt en øgning af 
længden med ca. 300 meter. Herved opnås, at banen kan rates som en DGU godkendt bane, der 
giver ret til udstedelse af DGU kort med F mærke. MA oplyser, at bestyrelsen er positive over for 
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planen, hvis den som forventet kan gennemføres uden afholdelse af større udgifter. Udvidelsen er 
mulig, fordi Viborg Kommune har stillet den nødvendige jord til rådighed og er i færd med at 
klargøre jordstykket til klubbens overtagelse. 

US har bragt en gammel plan frem om at omlægge blå sløjfe (hul 19-27) således, at der mellem hul 
24 og 25 indskydes et nyt par 3 hul, hvorefter hul 27 udgår. Det vil muliggøre anvendelse af arealet 
mellem hul 27’s teested og green til øveareal for indspil. En anden del af den gamle plan er på 
længere sigt at anvende eksisterende green til 27 som en ny green for hul 20.  

MA bemærkede, at allerede af økonomiske hensyn er planer om omlægning af blå sløjfe ikke 
aktuelle, og præferencen retter sig mod ændring af par 3 banen, hvilket udvalget tager ad notam.  

 
Ad 6. Eventuelt. 

PK oplyste, at en dræning af green på hul 18 er påkrævet. Arbejdet udføres her i efteråret, og når 
det påbegyndes, skal der spilles til en provisorisk green. 

PK oplyser, at vi nærmer os tidspunktet, hvor vi overgår til Combibanen, men afhængig af vejrliget 
kan det udskydes i endnu et par uger. 

Der bliver i år ikke en særskilt turnering for frivillige på banen, idet der holdes en turnering fælles 
for udvalgsmedlemmer og frivillige hjælpere.  

Der er tanker om at afskaffe boldrende på 9 huls banen således, at alle udslagstider kan 
reserveres. Der er stemning herfor i baneudvalget, men det er klubbestyrelsen, der træffer 
beslutning herom. Bestyrelsen skal drøfte sagen i forbindelse med en drøftelse af gunstarter for 
klubber-i-klubben. 

Mødet sluttet 

************ 

 

 

 

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


