
Viborg Golfklub 
Bane- og miljøudvalget 
 

 
 
Referat fra møde den 24. september 2019 
     
Til stede: Uffe Steffensen – udvalgsformand (US) 
 Per Knudsen – chefgreenkeeper og udvalgsmedlem (PK) 
 Mogens Andersen – klubformand og udvalgsmedlem (MA) 
 Hanne Tolstrup - udvalgsmedlem (HT) 
 Karen Søegaard – udvalgsmedlem (KS) 

Ole Riger Kusk – udvalgsmedlem (ORK) 
 

Afbud: Niels Erik Hansen – pro og udvalgsmedlem (NEH) 
  
Dagsorden:  
 

1. Underskrift af referat fra sidste møde. 

2. Bestyrelsens beslutning vedr. plan for banejusteringer og vinterspil på sommergreens (MA) 

3. Miljøemner (ORK + alle) 
a. Grønt regnskab – FN verdensmål 
b. Geo 
c. Miljøhandlingsplan 
d. Løbende rapport om floraen på banen -  rapporter bag Geo certificeringen samt 

Miljødeklaration 
e. Udsåning af blomstereng (bivenlig golfbane) 

4. Baneemner: 
a. Orientering om GreenSensor – dybdetrykluftning af greens – afspændingsmidler på 

greens – aktuelle banebehandlinger, herunder tørkeskaderne fra 2018 – 
banevandring den 9/9 – nabomøde 10/9 (PK) samt par 3 bane (noget nyt?) (PK+MA) 

b. To-do liste samt løbende orientering af baneudvalg (US) 
c. Sti fra green 4 til tee 5 (PK) 
d. Plejeplanen (særligt vedr. greens – behandling mod sygdom) (PK) 
e. Golfsporet (US) 
f. Golfbanen og en østlig ringvej rundt om Viborg (MA?) 

5. Eventuelt. 

 
 
Ad 1. Underskrift af referat. 

Referat fra sidste møde er for længst godkendt af udvalget og lagt på klubbens hjemmeside, men 
var ikke medbragt til underskrift. Det klarer vi senere. 
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Ad 2. Bestyrelsens beslutning vedr. plan for banejusteringer og vinterspil til sommergreens. 

MA oplyste, at bestyrelsen har besluttet, at sommergreens fortsat ikke skal være åbne for spil i 
vintersæsonen, dels fordi det vil betyde, at greens ikke vil være i tilfredsstillende stand ved 
sædvanlig sæsonbegyndelse, men måske først en måned senere, dels fordi udgifterne ved at holde 
greens åbne vil være betydelige og mere, end der antages at kunne indvindes ved greenfee 
indtægter. Til gengæld har klubben indgået en aftale med Hvalpsund Golfklub, ifølge hvilken 
medlemmer fra Viborg mod betaling af 600 kr. får fri adgang til at spille i Hvalpsund i 
vintersæsonen, hvor man i Hvalpsund spiller til sommergreens, når der ikke er frost. 

Planen for banejusteringer har været på et bestyrelsesmøde, men bestyrelsen ønskede at foretage 
en fælles besigtigelse før stillingtagen, der forventes at ske på et bestyrelsesmøde ultimo oktober. 
Besigtigelsen finder sted i dag (24/9). 

 
Ad 3. Miljøemner. 

a) ORK oplyser, at det grønne regnskab 2018 ikke er færdigt og at regnskab for 2017 ved en 
fejl ikke er lagt på klubbens hjemmeside. Det grønne regnskab blev i sin tid indført, fordi 
der fra politisk side var rejst tvivl om, hvorvidt golfklubben forvaltede området, der er ejet 
af Viborg Kommune, på en miljømæssig forsvarlig måde. Det grønne regnskab gav et 
tilfredsstillende svar på tvivlen, og der har ikke siden været uoverensstemmelser.  
 
For nu 6 år siden indførtes den lovpligtige indberetning til Miljøstyrelsen af forbrug af 
sprøjtemidler (Greendata), og klubben indberetter og offentliggør forbruget af pesticider 
og – på frivillig basis – tillige forbrug af gødning, vand og brændstof. Dette i kombination 
med dels de informationer om natur og miljø, der allerede findes på klubbens hjemmeside, 
dels klubbens certificering under den europæiske miljøorganisation GEO, bør efter ORKs 
opfattelse være fuld tilstrækkelig information om klubbens indsats for natur og miljø. 
Derfor ses der ikke længere behov for at udarbejde grønt regnskab, der koster en del 
arbejdstimer. Udvalget tilsluttede sig dette synspunkt og besluttede således, at der ikke 
længere skal udfærdiges grønne regnskaber. 
 
Spørgsmålet om i natur- og miljøarbejdet at tage udgangspunkt i FN’s verdensmål blev kun 
kortvarigt berørt. Kan evt. tages op på senere møde. 
 

b) Pga. en forglemmelse, er klubben ikke blevet recertificeret i GEO sidste år. Der var i 
udvalget enighed om, at det er vigtigt for klubben at opretholde certificeringen, og ORK 
tager initiativ til snarest at få aftale med en verifikator, der kan foretage kontrolbesøg med 
henblik på recertificering. 
 

c) ORK, PK og US skal snarest mødes for at færdiggøre ajourføringen af miljøhandlingsplanen. 
Derefter sendes kopi af planen til udvalget, og den skal videre bearbejdes/udvikles i 
samarbejde med greenkeeperne og udvalget. 
I den forbindelse aftaltes, at MA får opdateret oplysninger om solcelleproduktionen og 
udnyttelsesgraden af den producerede el. Der skal aftales et møde med Vi-Ka Teknik 
(Kasper Kristensen) om anlæggets effektivitet og overvågning. PK tager initiativ hertil. 
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d) Det overvejes at samle oplysninger fra de rapporter om flora, fauna, geologi og arkæologi, 
der i sin tid blev udarbejdet til GEO certificeringen, i en folder eller lignende og her 
supplere med en mere detaljeret beskrivelse af floraen på banen. KS har i sommer 
identificeret tilstedeværelsen af ganske mange vilde blomsterarter, der bl.a. er til gavn for 
bier. KS vil forsøge at beskrive floraen over hele årets forløb, og derefter drøfter vi 
muligheden for udarbejdelse af en folder e.l., eventuelt med støtte fra kommunen. 
 

e) Der var enighed om, at der i det samlede baneområde er så store områder med bivenlige 
blomster, at det fuldt ud opfylder kriterierne for, at klubben – som sket – kan certificeres 
som bivenlig. Udsåning af en farverig blomstereng hører ikke hjemme i landskabet, og det 
besluttedes, at der ikke skal udsås blomster, men KS vil sammen med PK finde områder, 
hvor vi uden at genere golfspillet kan udvide roughen til gavn for yderligere vækst af vilde 
blomster.  
 

Ad 4. Baneemner. 

a) PK orienterede om den nyanskaffede GreenSensor, en elektronisk bold, der måler 
retningsstabilitet, jævnhed og hastighed på greens, samt oplagrer dataene digitalt. Det 
aftaltes, at MA og PK sammen med bestyrelsens næstformand får systematiseret brugen af 
GreenSensor således, at den kan blive et effektivt værktøj for plejen af greens og for 
information til golfspillerne om greens’ tilstand, særligt hastighed. Systematiseringen skal 
indledes med måling på samtlige greens under ligeartede forhold (nyklippede og –
tromlede) for at kortlægge forskellene, som er mellem greens som følge af forskelligartet 
opbygning (USGA og push-up), forskellige jordbundsforhold og forskellige omgivelser 
(sol/skygge). Siden påtænkes målinger med jævne mellemrum af 1-2 greens efter klipning 
med henblik på at opsætte information til spillerne om greens’ hastighed. Sådanne 
informationer skal så sammenholdes med den generelle info om forskellene mellem 
greens, såfremt forskellene ikke kan udlignes gennem plejen, hvad formentlig vil være 
særdeles vanskeligt. 
 
PK oplyste, at greens på hullerne 8, 18, og 19 er blevet dybdeluftede med stort lufttryk i et 
forsøg på at bryde lagdelingen i jorden for at opnå bedre dræning. Desværre har der været 
en begrænset effekt af behandlingen. Der er foretaget forsøg med vanding med afspæn-
dingsmiddel for at bryde vandets vedhængskraft og dermed opnå bedre nedsivning. Der er 
endnu ikke nogen konklusion på forsøget. Der er stadig synlige spor af tørkeskaderne fra 
2018. Senest er der foretaget prikning og eftersåning på hullerne 7, 12, 15 og 16. 
 
Medlemsmødet med banevandring og åbent hus i greenkeepergården den 9. september fik 
en fin deltagelse trods dårligt vejr. Der har været meget positiv feedback og ønsker om en 
gentagelse. Det overvejes. PK omtalte, at der har været afholdt det årlige nabomøde, der 
forløb godt. Der hersker god forståelse mellem parterne, dog var der en problematik 
omkring forsøget med ”bird-alert” – det apparat, der er opstillet bag green på hul 8, og 
som med mellemrum udsender rovfugleskrig for at holde gæs og ænder på afstand. 
Apparatet har givet anledning til støjklager. Der er tale om et 2 årigt forsøg, iværksat af 
DGU i samarbejde den nordiske golfforskningsinstitution STERF, der finansierer projektet. 
Næste år skal forsøget udvides derved, at der suppleres med et vildtkamera. Vi forsøger 
næste år at dæmpe lydniveauet og tilpasse det til tidsrum, hvor det må forventes ikke at 
give gener af betydning. 
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MA oplyste, at par 3 banen ikke er ratet, og derfor kan der som udgangspunkt ikke 
handicapreguleres ved spil på banen. DGU har dog givet dispensation fra ratingen indtil 
videre. Hensigten er at ansøge Viborg Kommune om økonomisk hjælp til at udvide banen 
og få den ratet, så begynderarbejdet ikke risikerer at blive vanskeliggjort. 

 

b) US oplyste, at han og PK har aftalt at genoptage den tidligere tradition med at udarbejde 
en to-do liste med henblik på en bedre forventningsafstemning mellem udvalg, bestyrelse 
og chefgreenkeeper. 
 

c) Det er planlagt at lave en sti fra green på hul 4 til tee 61 og 57 på hul 5. PK stiller i udsigt, at 
stien bliver udført snarest i indeværende sæson. 
 

d) Sidste år vedtog udvalget en ny plejeplan, der blev godkendt af bestyrelsen. Plejeplanen 
tager udgangspunkt i den ideale pleje, men tager forbehold for vejrforhold og økonomiske 
og mandskabsmæssige ressourcer. Forbeholdene er desværre ofte i spil. MA bad om at få 
en oversigt over, hvilke arbejder, der ikke er ressourcer til at udføre eller udføre så hyppigt, 
som det er ønskeligt. PK og US vil udarbejde oversigten. 
 

e) US oplyste, at da udvalgets forslag til banejusteringer ikke har kunnet nå at blive behandlet 
af bestyrelsen, har han fundet det mest hensigtsmæssigt at vente med at gennemføre en 
ny kampagne for anvendelse af Golfsporet til kortlægning af spillernes færden på banen. 
Det må så gøres i 2020 i stedet. Det skal planlægges i udvalget. 
 

f) Viborg Kommune arbejder med planer om en østlig ringvej rundt om Viborg for at forbinde 
Randersvej med Århusvej. Det vil eventuelt kunne komme til at berøre banen. Der er intet 
afgjort i sagen. Skulle der komme en omfartsvej tæt på golfbanen, må klubben aktivt søge 
at få en støjvold inkluderet i projektet. Vi vil nøje følge udviklingen. 
 

 

Ad 5. Eventuelt 
Der blev ikke behandlet emner under dette punkt. 

 

 

Mødet sluttet 

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

 

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


