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David orienterede om arbejdet med banen: 

Der er travlt samtidig med at der har været maskin-nedbrud (5 gange i uge 22). David kunne godt tænke sig 
at der blev lavet en plan for udskiftning og vedligehold af maskiner for at få mere fokus på det egentlige 
arbejde og for at opleve færre uforudsete forstyrrelser. 

Der har ikke været tid til at rulle greens de sidste 14 dage. 

Ukrudtsbekæmpelsen virker. Banen står flot. 

Rough skal snart klippes, eksempelvis i 1. uge af juli. Aftale skal laves med en bondemand. 

Der kommer mere topdressing på såvel greens, for-greens og tee-steder i den kommende periode. 

Ikke rigtigt problemer med kragefugle længere. 

Der mangler kursusadgange til greenkeepere i Dansk Greenkeeper-forening. Baneudvalget indstiller til 
bestyrelsen at de manglende kursusadgange bliver anskaffet. 

 

Vaugn kunne godt tænke sig en mere gradueret rough, eksempelvis bestående af en semirough, en 12-15 
cm høj rough og så den høje rough. Rationalet for dette er en mere gradueret måde at blive straffet på og i 
øvrigt at det bliver nemmere at finde vildfarne bolde til glæde for spilletempoet.  

Vaugn oplevede tillige, at trægruppen mellem 6. og 13. hul tiltrækker mange bolde og dermed stjæler 
meget tid. Der kunne stammes lidt op så bolden kan spilles forsigtigt videre ud på fairway. Dette ville 
bibeholde ulempe ved at sende sin bold i roughen men samtidig ville det hjælpe på spilletempoet. 

 

Vedrørende hul 1 vil David kigge på at trække FW mod højre og udvide roughen til venstre. 

Vedrørende hul 3 spurgte Vaugn om OOB-pæle kan stå på toppen af volden i stedet for den nuværende 
placering? Herved kunne en del bolde der ellers er OOB alligevel spilles. Det vil i så fald være nødvendigt at 
klippe græsset på volden godt ned. 

 



De nye boldholdere på flagstængerne virker ikke til at være en succes. Der er desuden risiko for, at 
hulkanterne beskadiges når flag og boldholder sættes tilbage i hullet. Boldholderne er i øvrigt indkøbt helt 
uden at involvere baneudvalget først. Baneudvalget vil indstille til bestyrelsen, at indkøb af udstyr der har 
med banen at gøre skal behandles i Baneudvalget først. 

 

 

Næste møde afholdes 13. juli 2022 klokken 1400. 


