
Referat fra møde torsdag den 12. november kl. 17.00 i Skanderborg Golf Klub. 

 

Deltagere var: 

Claus Grabow (CG), Tage Larsen (TL), Susanne Bohlbro (SB), Henry Jensen (HJ) og  

Søren Damsgaard (SD). 

Der var afbud fra: Henrik Nielsen (HN), og Casper Pleidrup (CP). 

Vinterbanen: 

Vi går over til vinterbane mandag den 16. november. 

Skilte til opsætning ved hullerne er klar, greenkeeperne monterer dem? 

Vinterscorekort er klar? De kan ikke printes ud på printeren så de ligger på skranken. 

Der skal anvendes måtter på banen og de skal anvendes på alle klippede arealer. (tekst er hængt op i klubhus) 

Vi har tilstrækkeligt med måtter? 

Vinterteesteder er klar, der er mulighed for at tee op for både højre og venstrehåndsspillere. 

Konvertering ved spil på vinterbanen er med udgangspunkt i rød for både damer og herrer. 

 

Problem med, at spillerne krydser over hul 9 når de går fra hul 6: 

For at undgå, at spillerne når de forlader hul 6, krydser over fairway på hul 9 for at komme til teested på hul 7, bliver 

der etableret hegn langs med stien der går fra broen bag søen på hul 9 og op til teestedet på hul 7. Det vil tvinge 

spillerne til, at følge stien rundt om green på hul 9 for at komme til teested på hul 7. (bliver etableret til sæsonstart) 

Baneudvalget håber på, at med ovenstående løsning vil det være muligt, at fjerne stolper og reb mellem hul 6 og 9 

hvilket er et stort ønske både med hensyn til udseende samt klipning/vedligehold. 

Fjernelse af blå teesteder: 

Baneudvalget arbejder på, at få fjernet blå teesteder så der kun er røde og gule teesteder på banen. 

Beslutningen er udsat til mødet i december.  

Nye bænke: 

Endeligt design er nu besluttet og de første bænke bliver sat op i løbet af vinter/forår. 

Læhegn/skjul ved hul 5:  

Det nye læhegn/skjul bliver magen til de hegn vi har i forvejen ved hullerne 3, 10 og 18. 

Baneudvalget arbejder på, at banen på sigt får et mere ensartet udseende, baneudvalget har derfor besluttet, at 

brædderne i hegnet ikke bliver sorte cementplader men bliver brædder i farve magen til plankerne på bænkene, 

efterfølgende vil cementpladerne på de øvrige læhegn blive skiftet. 

Nyt læhegn/skjul ved hul 5 bliver etableret i løbet af vinteren. 

Fjernelse af teestedsskilte og nye teestedsmarkeringer: 

Baneudvalget arbejder på, at få udskiftet de nuværende teestedsskilte til en ny type. 

De nuværende teestedskilte har ingen stor nytte, der mangler mål på billederne og skiltenes stand er efterhånden så 

ringe, at de skal udskiftes. 

Baneudvalget vil foreslå, at der ved hvert hul opsættes en pæl med et pænt skilt.  

Der bliver ikke et billede af hullet men skiltet skal oplyse hullets længde, HCP og hullets par. 

Da der nu ikke bliver et billede af hullet, udleveres der gratis baneguide til greenfee spillere. 

Til næste møde i december bliver der hentet tilbud på stolper og skilte og derefter besluttes det, om udskiftningen 

bliver i forår 2016 eller om det bliver udsat til 2017. 

Nye maskiner: 

Til sæson 2016 har greenkeeperne fået nedenstående nye maskiner: 

Ny tromle. Sæsonen igennem vil greens blive tromlet hver dag og klippet hver anden dag, det giver bedre greens. 

Ny traktor med ny tipvogn.  

Ny fairwayklipper. Den nye fairwayklipper er en del bredere sammenlignet med vores nuværende klipper hvilket gør, 

at vi nu kan klippe samtlige fairways på en dag hvor det tidligere tog to dage. 



Referat fra møde torsdag den 12. november kl. 17.00 i Skanderborg Golf Klub. 

 

Rød hazard på hul 3 bliver nedlagt. 

Rød hazard på hul 3 sløjfes fra mandag den 16. november og vil ikke blive etableret igen. 

Primære grunde er, at det ikke med rimelig sikkerhed er muligt, at kunne dømme bolden i hazard fra gul teested og 

samtidig med, er det for stor en hjælp, at kunne droppe ud på fairway hvis bolden er slået ud i arealet med røde 

pæle. Fremover vil det være sådan, at en bold der er slået ind i træerne og ikke kan findes er tabt. 

 

Evt. etablering af spejl på hul 3 for at kunne se om der er spillere på fairway. 

CG har målt hvor stor højdeforskel der er fra gul teested til toppen af bakken, der er ca. 4 meter, på næste møde 

besluttes det, om der skal arbejdes videre med ideen omkring et spejl. 

Skræmmedrage: 

Skræmmedragen fungerer godt, den holder kragefuglene væk og dermed opnår vi det vi ønsker. Skræmmedragen 

har ikke stået optimalt på hul 3 men har alligevel fungeret. 

Skræmmedragen flyttes for en periode til hul 5. 

  

Hulobservatører: 

Baneudvalgets medlemmer skal snarest sende en liste med potentielle kandidater til SB som herefter vil lave en 

samlet liste til næste møde i baneudvalget. 

Der er udarbejdet en tekst til udsendelse samt et rapporteringsskema.  

Der vil blive taget kontakt til potentielle hulobservatører i starten af 2016. 

 

Rense broer: 

Arbejdet er startet op og der er algefjerner til mindst tre rensninger. 

Træer på banen: Ahorn spidsløn og dronningebusk. 

Punktet tages op ved næste møde. 

 

Forlængelse af hul 13: 

Der er desværre ikke midler til, at forlænge hul 13 i sæson 2016. 

Hvis det viser sig, at vi gennem sæson opnår et væsentligt bedre resultat end budgetteret, vil punktet blive taget op 

igen. Det er planen, at punktet tages op igen senest ultimo sæson 2016 da det har høj prioritet, at forlænge hul 13. 

Rododendronbed ved hul 18: 

Punktet tages op igen primo 2016. 

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

Der er almindelig enighed om, at området skæmmer udsigten ned mod søen og udsigten generelt. 

Der er taget beslutning om, at der forsøgsvis skal etableres et mindre område som fræses og tilsås med 

markblomster. Hvis det viser sig, at være en rigtig løsning vil hele området bliver tilsået med markblomster.  

Ø green i søen ved klubhuset: 

Øen bliver fjernet i løbet af vinteren og der bliver etableret springvand inden sæsonåbning 2016. 

 

Stien fra gul teested på hul 18: 

Stien i området mellem søen og bækken ligger meget lavt, CG sørger for, at stien bliver hævet via en jordvold 

mellem bæk og sti på ca. 0,5 m. så vi undgår oversvømmelse i løbet af vinteren.  

Næste møde i baneudvalget er aftalt til, at være den 10. december kl. 17.00 i klubhuset. 

Endeligt mødetidspunkt afventer tilbagemelding fra de enkelte baneudvalgsmedlemmer med hensyn til, om de kan 

deltage den aftalte dato og tidspunkt.   

Referent 

Søren Damsgaard 17-11-2015 


