
 

Årsberetning 2019 fra baneudvalget 
 
 
Et år er der nu gået, et år hvor der har været en del at se til. 
Baneudvalget har med stor interesse og med en samlet viden om banen, drøftet de 
muligheder der er for forbedringer af banen. 
Arbejdet i udvalget fungerer særdeles godt ikke mindst samarbejdet med greenkeeperne.  
 
En af de vigtigste opgaver  har været en genopretning af teestederne, ikke mindst teestederne 
på hul 12. 
 
Ud fra de muligheder der er, ressourcer, og den tid vores greenkeepere har til rådighed, er 
genopretning af teestederne godt på vej. 
Langt de fleste ser nu langt bedre ud end tidligere. En af flere årsager er, at sliddet på 
teestederne fordeles bedre, da hele teestedet bliver brugt. 
 
Den største opgave for greenkeeperne har været hul 12. 
 
Teestederne er nu renoveret og resultatet er blevet rigtigt flot. Så vi har alle noget at glæde os 
til, når det bliver forår, og alle teestederne bliver klar til spil. 
I den periode - hvor der blev arbejdet- har vi alle, ikke mindst dem der spiller fra 50, udvist 
tålmodighed, og håber vi, taget det med oprejst pande. 
Resultatet af arbejdet er blevet et super flot hul. Det er en fornøjelse at se så flotte teesteder, 
når vi står på green og ser hen over golfsøen. 
For at fuldende projektet har en lille flok frivillige, sammen med chefgreenkeeperen, iført 
vaders og med godt humør, renset søen for siv. 
 
Efterfølgende vil der blive arbejdet med en renovering af hul 13,  der også trænger til 
forbedringer. 
 
Alt i alt har vi teesteder,  der er i langt bedre stand end tidligere. 
 
I en tid hvor det regner, så banen står under vand, er det godt, at der også tænkes på de tider 
hvor banen er tør. 
Vandingsanlægget har gennemgået en større renovering, så det nu fungerer, og på en 
hensigtsmæssig måde, på hele banen. 
 
Træerne på banen har fået en større tur. 
Alle træer, der enten er gået ud eller ikke har en funktion, er fældet, eller bliver det. 
Flere steder bliver der sat nye træer. Langt de fleste er egetræer. Træer der indtil  nu har 
stående i ”træbanken”. 
For at nævne et enkelt sted, hvor det er synligt for alle, vil det igangværende arbejde med 
plantning af træer mellem hul 1 og 9 blive færdiggjort. 
  



 

 
 
TVIS der er  i gang med at udbedre fjernvarmenettet, vil når vinterbanen åbner, arbejde på hul 
15. I forbindelse med det arbejde vil der blive gravet en del på hul 15. 
For os vil det ikke få betydning for spillet. 
Men en sidegevinst vil være, at teestedet efterfølgende vil blive hævet ca. Én meter. 
 
Udvalget har i forbindelse med regnvejret drøftet lukninger af banen, og tilsluttet sig at det 
alene er chefgreenkeeperen, der sammen med Martin Libak, beslutter hvornår banen lukkes. 
 
Det er vores vurdering, at vi i år har haft en bane der været utrolig flot. 
 
Så en stor tak til alle der har medvirket til det. 
 
Men der skal også være en opfordring til alle: ret nedslagsmærker op, også dem, andre har 
”glemt”. 
 
 
På vegne af beneudvalget 
 
Søren Eske Christensen 
 
 
 
 


