
Referat fra møde 19. august 2015 kl. 17.00 i Skanderborg Golf klub 

 

 

Deltagere var: 
Claus Grabow (CG), Tage Larsen (TL), Susanne Bohlbro (SB), Knud Buur (KB) og Søren Damsgaard 
(SD). 
Der var afbud fra: Henrik Nielsen (HN), Henry Jensen (HJ) og Casper Pleidrup (CP). 

 
Banevandring: 

Der blev afhold banevandring: se særskilt gennemgang af banen hul for hul med kommentarer. 
 
 
Ny computer til Claus:  

SB vil undersøge om hun evt. har en computer som Claus kan få. 
 
Lade station for golfbiler: 

Kai Just mener ikke, at der speciel stor interesse for, at opstille ladestation for golfbiler. 
Punktet er sat i bero til der bliver en større interesse. 

 
Skræmmedrage: 

CP deltog ikke i mødet og derfor er der endnu ikke oplyst priser for, hvad en skræmmedrage vil koste. 
Hvis det ikke er for stor en omkostning, vil der blive indkøbt en enkelt skræmmedrage som forsøgsvis skal 
placeres bag green på hul 3. 
Forsøget skal vise, om en skræmmedrage kan forhindre de skader kragefugle forårsager når de hakker i green 
efter eksempelvis stankelbenslarver. 

 
Bænke: 

Der bliver indkøbt 20 sæt ben i år og 20 sæt til foråret. 
I første omgang leveres et prøveben som skal godkendes inden de resterende ben bliver leveret.  

 
Hulobservatører: 

Til sæson 2016 vil baneudvalget forsøgsvis etablere et korps af hulobservatører. 
Samtidig vil baneudvalget lave oplæg til etablering af hjælpeteams som skal varetage forskellige opgaver på 
banen. 
Andre klubber har stor succes med teams af medlemmer der eksempelvis vedligeholder søer, bunkers m.m. 
Oplæg kan være, at banen lukkes en formiddag hvor de enkelte teams udfører deres arbejde hvorefter der 
afholdes en match for deltagerne efterfulgt af spisning. 
Der vil i den kommen tid også være opgaver som klubben har forpligtiget sig til, ifølge vedligeholdelsesplan 
indgået med kommunen ved etablering af de nye huller i 1999.  
Det gælder oprydning ved hul 3, 6 og området ud mod søen til højre for stien mellem hul 9 og 10.  

 
Rense broer: 

SB har tilbudt at sponsorere algefjerner hvilket vi siger mange tak for. 
Greenkeeperne udfører arbejdet sidst på sæsonen. 
 

Træer på banen: Ahorn spidsløn og dronningebusk. 
Dette punkt venter til CP deltager i banevandring. CP og SD kører evt. en runde senere på sæsonen. 

  
Rododendronbed ved hul 18: 

Der blev talt om, at det evt. var en ide, at sælge rododendronplanter til medlemmerne, for eksempelvis 100 kr. kan 
medlemmerne bestille lige netop den farve de ønsker at få i rhododendronbeddet der skal etableres ved hul 18. 

 
Området mellem hul 15 langs vejen til teested på hul 1.  

Der er enighed om, at der skal gøres noget, området er bestemt ikke pænt som det er nu. 
SB viste billeder fra grøftekanter med masser af markblomster, det kan være en løsning til at forskønne arealet. 
CB undersøger om han har kollegaer der har erfaring med at så markblomster og om der evt. er en 
vedligeholdende funktion så områder der er tilsået måske kræver mindre vedligehold. 
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Under evt. 
 

 
Fjernelse af teestedskilte: 
 Under forudsætning af, at der udleveres gratis baneguide til greenfee spillere, mener baneudvalget, at det er en 

god ide, at fjerne teestedsskiltene ved hvert hul. 
De nuværende teestedskilte har ingen stor nytte, der mangler mål og skiltenes stand er efterhånden så ringe at 
de skal udskiftes. 
Baneudvalget vil foreslå, at der ved hver hul opsættes en pæl med et pænt skilt der oplyser hulnummer og hullets 
længde. 

 
Blå teesteds markeringer: 

Baneudvalget vil foreslå, at fjerne blå teesteder så banen herefter kun har røde og gule teesteder. 
Baneudvalget mener ikke, at det giver mening, at Skanderborg Golfklubs bane har tre varianter af teesteder. 
Blå teestedsmarkeringer blev vistnok etableret da der blev oprettet et elitehold for Damer, dengang troede man, at 
det var et krav, at der skulle være blå teesteder. 
Der er ikke regler om, at der skal være blå teesteder ved elitematcher, røde og gule er tilstrækkelige, men hvis 
der er blå teesteder, så skal de anvendes. 
Hvis blå teesteder på nogen måde kunne være en hjælp for elitedamerne, ville baneudvalget selvfølgelig ikke 
fjerne dem men efter hvad baneudvalget har hørt, så er de blå teesteder faktisk et problem. 
I dagligdagen spiller damerne typisk fra rød tee, når der til gengæld spilles match, skal der spilles fra blå teested 
og dermed mister elitedamerne den fordel der skulle være ved at spille på egen bane.  

 
Ø green i søen ved klubhuset: 
 Baneudvalget foreslår, at pladen i søen med flaget fjernes og erstattes af et springvand. 

 
 
Referent 
Søren Damsgaard 05-09-2015 

 
 

  
 
  

 

 
 
 

 
 


