
Viborg Golfklub 
Bane- og miljøudvalget 
 

 
 
Referat fra møde den 10. juni 2020 
     
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) 
Niels Erik Hansen – pro og udvalgsmedlem (NEH) 
 

Afbud: ingen  
  
 
Dagsorden:  
 

1. Underskrift af referat fra sidste møde 
2. Diverse orientering v/formanden 
3. Chefgreenkeeperen orienterer 

a) Sæsonstart - banestatus 
b) Tromling og topdressing af greens 
c) Greendata 2019 
d) Diverse 

4. Bestyrelsens beslutning vedr. plan for banejusteringer 
5. Udvidelse af par 3 banen 
6. Geo certificering 
7. Eventuelt. 

 
Ad 1. Underskrift af referat. 

Referat fra sidste møde den 24. september 2019 blev underskrevet. 

 

Ad 2. Diverse orientering v/formanden. 

US oplyste, at han har ønsket neddrosle antallet af sine forskellige tillidsposter, og herunder 
stoppe som formand for bane- og miljøudvalget. Endvidere er US af den opfattelse, at tiden er 
inde til atter at følge virksomhedsplanens forudsætning om, at posten varetages af et af klubbens 
bestyrelsesmedlemmer. US har drøftet dette med klubformanden, og klubbens bestyrelse har 
besluttet, at den ved en kommende generalforsamling vil foreslå Karen Søegaard som nyt 
bestyrelsesmedlem og formand for bane- og miljøudvalget.  

US ønsker at blive afløst nu, men fortsætter som menigt medlem af udvalget. KS overtager derfor 
formandsposten ved dette mødes afslutning. 
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Ad 3. Chefgreenkeeperen orienterer. 

PK oplyste, at det har været en vanskelig forårssæson på grund af dels koldt vejr, dels tørke, og 
endelig har coronavirus’en spillet ind på personalesiden. Men på nuværende tidspunkt er banen 
kommet i en udmærket stand, men dog er der visse områder, der stadig er tørkeprægede. Det 
overvejes at iværksætte vanding på udsatte steder, og det skal drøftes med Viborg Kommune at få 
øget mængden af vand, der må hentes op fra klubbens egen boring. 

For at forbedre græsvæksten er gødningsmængden i år øget fra 50 til 80 kg ha. 

Forsøget med at topdresse greens med mindre mængde sand, men til gengæld hyppigere, har i 
kombination med hyppigere tromling vist gode resultater, og denne behandlingsform vil blive 
fortsat. 

Den årlige indberetning (Greendata) til Miljøstyrelsen af pesticidforbrug m.m. er foretaget. Det 
skete senere i år end sædvanligt, fordi Miljøstyrelsens it-program for indberetninger har været ude 
af funktion. Klubben har ikke været overskridelser af de tilladte mængder. Tallene vil senere blive 
offentliggjort på klubbens hjemmeside. 

Der er lejlighedsvis et sikkerhedsproblem ved udslag fra hul 6, idet skæve udslag mod venstre kan 
trænge igennem bevoksningen mellem tee stedet og green på hul 2 med deraf følgende risiko for, 
at spillere på green 2 bliver ramt. MA oplyste, at det overvejes, om der kan opsættes et net for at 
minimere risikoen, eller om anden løsning kan tænkes. 

 

Ad 4. Bestyrelsens beslutning vedr. plan for banejusteringer. 

Udvalget udarbejdede sidste år et forslag til forskellige banejusteringer. Arbejdet med planen blev 
afsluttet i juli og overladt til klubbestyrelsen til godkendelse. Forslaget blev udarbejdet på basis af 
resultater fra Golfsporet (gps baseret it redskab til sporing af spillernes færden på golfrunden) og i 
samarbejde med DGU’s banearkitekt. Forslaget indeholdt en del punkter vedr. bunkers (nedlæg-
gelse/omdannelse til græsbunkers) samt punkter vedr. sikkerhed og beplantning. Udvalget havde 
blandt andet for øje at tage højde for at spare arbejdstid for greenkeeperne til fordel for andre og 
vigtigere opgaver. 

Klubbestyrelsen har alene godkendt 4 af forslagene. De øvrige kan eventuelt tages op til drøftelse 
på et senere tidspunkt. De godkendte forslag omfatter omdannelse af fairwaybunker mellem hul 7 
og 18 til græsbunker, renovering af fairwaybunker ved hul 18 (større bredde), sløjfning/ændring af 
venstre fairwaybunker ved hul 23 og ændring til græsbunker af fairwaybunker i højre side i 2. 
dogleg på hul 25, suppleret med trægruppe. 

Det er et spørgsmål om både økonomiske og mandskabsmæssige ressourcer, hvornår og i hvilken 
takt ændringerne udføres. 

 

Ad 5. Udvidelse af par 3 banen. 

MA og PK informerede om det nyligt igangsatte arbejde med udvidelse af par 3 banen. Formålet 
med udvidelsen er primært at forøge banelængden, så banen kan godkendes som en DGU 
godkendt bane og rates. Forlængelsen sker ved at etablere nye huller 5, 6 og 7 på et areal nord for 
nuværende hul 7, kombineret med en mindre omlægning af nogle af de eksisterende huller. 
Planen er udarbejdet i samarbejde med DGU’s banearkitekt. Bestyrelsen har fået tilsagn om 
diverse donationer, hvorfor udvidelsen ikke påvirker klubbens driftsøkonomi. Ændringerne 
gennemføres på en sådan måde, at banen kan holdes åben for spil uden større gener. 
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Ad 6. Geo certificering. 

Som tidligere omtalt blev klubben ikke recertificeret under GEO (den europæiske golf miljø 
organisation), hvilket skal ske hvert tredje år. ORK arbejder på at få recertificering gennemført og 
mangler diverse oplysninger om forbrug af gødning, pesticider, el og vand hertil. Det aftaltes, at 
ORK sender mails til MA og PK med nøje specifikation af, hvilke oplysninger, han mangler, og MA 
og PK fremskaffer oplysningerne hurtigst muligt. Til samme brug skal miljøhandlingsplanen 
opdateres. 

 

Ad 7. Eventuelt. 
KS arbejder med en beskrivelse af flora på golfbanen, som evt. skal sammenskrives med rapporter 
om faunaen. KS har sammen med PK gennemgået rough arealerne med henblik på at justere 
roughens udbredelse og kategorisere roughen i flere typer afhængig af klippeintensitet og klippe-
hyppighed. 
Greencensor til måling af greens retningsstabilitet, jævnhed og hastighed, samt digital oplagring af 
dataene er ikke blevet implementeret. Det kræver et vist tidsforbrug at foretage målingerne, men 
PK vil tilstræbe, at få det igangsat. 
 

 

Mødet sluttet 

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

 

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


