
Viborg Golfklub 
Bane- og miljøudvalget 
 

 
 
Referat fra møde den 10. september 2020 
     
Til stede:  
 Per Knudsen – chefgreenkeeper og udvalgsmedlem (PK) 
 Mogens Andersen – klubformand og udvalgsmedlem (MA) 
 Niels Erik Hansen – pro og udvalgsmedlem (NEH) 
 Hanne Tolstrup - udvalgsmedlem (HT) 
 Søren Brandstrup – udvalgsmedlem (SB) 

Ole Riger Kusk – udvalgsmedlem (ORK) 
 Uffe Steffensen – udvalgsmedlem (US) 
 Karen Søegaard – udvalgsformand (KS) 
 
Afbud: Ingen 
 
Dagsorden:  
 

1. Underskrift af referat fra sidste møde. 

2. Nyt udvalgsmedlem - Søren 
 

3. Banens pasning (KS og PK)  
a) Fairways – hvor kritisk er deres tilstand. Og hvordan prioriteres indsatsen mellem 
hullerne? 

            b) Hvordan prioriteres indsatsen mellem greens, fairways, teesteder og bunkers? 
 

4. Chefgreenkeeperen orienterer (PK) 
a) Udvidelse af par 3 bane 
b) Banevandring 24. september 
c) Diverse 

 
5. Eventuelt. 

Geo certificering (ORK) 
Plantearter på banen (KS) 
Andet? 

 
 
Ad 1. Underskrift af referat. 

Blev underskrevet. 

 

Ad 2. Nyt udvalgsmedlem. 

Søren Brandstrup (SB) er udnævnt af bestyrelsen til medlem af baneudvalget. Søren er 
sportsansvarlig i bestyrelsen, og vi får herved elitens interesser bedre repræsenteret i udvalget.  
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Ad 3. Banens pasning. 

Orientering: 
PK og KS har iagttaget tiltagende mistrivsel på fairways. Plantetætheden mindskes, 
områder med tørkepletter øges og andelen af enårig rapgræs, som er en uønsket art, stiger 
forholdsvis hurtigt. Det skyldes primært manglende vedligeholdelse i en del år pga. 
besparelser i greenkeeper staben. De manglende tiltag er luftning af jorden i det øvre lag 
ved vertikalskæring og dybere ved vertidræning, eftersåning med græsfrø, tilstrækkelig 
kvælstoftilførsel og topdressing. 
På sidste bestyrelsesmøde blev aftalt, at PK og KS kortlægger hullernes tilstand (primært 
filtlagets tykkelse og jord kompression) og udarbejder til bestyrelsen en oversigt over den 
nødvendige pleje af fairways samt en beregning af omkostninger. 
 

a) Fairways – hvor kritisk er deres tilstand. Og hvordan prioriteres indsatsen mellem hullerne? 
Tilstand: 
KS har registreret filtlag og kompression på alle par 4 og 5 huller. Rapporten er vedlagt 
dette referat.   
Fairways på de enkelte huller er selvsagt variable, og der er på mange huller både gode og 
dårlige områder. Mest belastet er de ’røde’ huller (12-17), hvor filtlaget er større end 
anbefalet, og der kun er få cm jord inden jorden er så kompakt, at rødderne har svært ved 
at trænge igennem. Enkelte af de gule huller er ligeledes belastet, mens de blå huller 
generelt er bedre.   
 
Mulige prioriteringer: 
Hvis det af økonomiske grunde ikke er muligt at udføre plejeplanen, skal der prioriteres 
indenfor indsatsområderne. På mødet blev følgende muligheder nævnt: 
- Indspilsområdet foran green er et højt prioriteret område, og dernæst kommer 

området bagved dette fra ca. 200 m. 
- De første 100 m foran teestedet kan prioriteres lavt.  
- Fairways på par 3 baner kan prioriteres lavt, da der her er begrænset spil. Man kunne 

evt. lave tætklippet ’tungeområde’ foran green. 
- Vanding på de ’tørre røde huller’ begrænses til den vigtigste del af fairway. 

 

Der indkaldes til møde i baneudvalget, når plejeplan og omkostninger er udarbejdet. 

 

b) Hvordan prioriteres indsatsen mellem greens, fairways, teesteder og bunkers? 
Dette blev kun kort diskuteret. Enighed om at greens er det vigtigste område.  
 

Ad 4. Chefgreenkeeperen orienterer. 

a) Par 3 banen er greens sået til, og banen forventes at kunne tages i brug til næste år. 
b) Banevandring gennemføres den 24. september. Der er nu 60 tilmeldte, og der er lukket for 

tilmelding.  
c) Den nye tromle til greens er endelig kommet og taget i brug. Corona har været skyld i den 

langsomme levering. Green skulle hermed blive mere jævne, og tromling hurtigere. 
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d) Hastigheden på greens er øget grundet tilbagemeldinger fra spillere. Green bliver igen lidt 
langsommere senere på efteråret, når vækstforholdene kræver det. 

e) Et godt nabomøde er afholdt, hvor der ikke var kritiske punkter. 
 

Ad 5. Eventuelt 
MA:  orienterede om planer for ombygning og tilbygning af klubhus. Tee box/simulator forventes 
opsat i løbet af oktober. 

ORK : Ny miljøcertificering er fortsat på vågeblus, da der ikke har været ressourcer til 
færdiggørelse. Derudover hindrer corona også, at den vil kunne blive godkendt, da det kræver 
besøg af svensk konsulent. Miljøhandlingsplanen skal også opdateres. US deltager i dette arbejde. 

KS: har startet artsbestemmelserne i roughen på de røde huller (12-14-15) og omkring hul 25, hvor 
det største artsantal på banen forekommer. Inden dette arbejde fortsættes næste år, skal 
formålet med registreringerne nærmere defineres. Skal det rettes mod en viden om effekten af 
antal klipninger af roughen og/eller mod info til en mulig samlet beskrivelse af naturen på 
golfbanen.    

 

Mødet sluttet 

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

 

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


