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Referat af møde i Baneudvalget den 23. november 2020  
  
Tilstede var: Chefgreenkeeper Kenneth Andersen  

Udvalgsformand Michael Dissing  
Gitte Borgermann  

  
Afbud fra: Willi Horstmann  

Andreas Søndergaard  
  
Mødet var i dag ganske kort, idet det bl.a. skulle tjene som optakt til Michael Dissings møde i 

Forretningsudvalget senere. Derfor blev mødet afholdt i løbet af en time        

  
Mødet startede med en generel snak om evt. udvidelse af antal medlemmer i udvalget. Kenneth kom med 
et forslag om at udvide udvalget med 2-3 nye medlemmer. Der var enighed om, at Michael kontakter nogle 
mulige nye medlemmer.  
  
Derudover var snakken om baneændringer. Begrundelser for f.eks. sløjfning af bunkere er blevet 
efterspurgt. Kenneth foreslog, at vi tager kontakt til en banearkitekt, der ud fra et professionelt perspektiv 
kunne se på, hvilke bunkere der f.eks. kan/bør sløjfes. Michael kom i den forbindelse ind på 
nødvendigheden af at få renoveret vores greens ”engang i fremtiden”. Kenneth har kendskab til en meget 
dygtig græs”nørd” i Kværndrup, Asbjørn Nyholt, som evt. kan kontaktes. Michael Dissing overvejer dette og 
vil fremlægge forslaget for bestyrelsen. I baneudvalget er vi enige i, at det er godt at gøre brug af 
konsulenter, der med deres specialviden kan hjælpe os. Også Allan Brandt, DGU, vil naturligvis blive 
konsulteret.  
  
Vi blev enige om hver især at se på Forretningsordenen for Baneudvalget udsendt af Michael Dissing til 
udvalgets medlemmer. Vi sender forslag til ændringer/tilføjelser til Michael Dissing, som derefter samler de 
forskellige inputs. Deadline for indsendelse af kommentarer/tilføjelser m.v. er fredag, den 27.11.2020.  
  
Derudover blev vi enige om at få fastlagt (relativt) faste mødedatoer i den nye sæson. Vi vil satse på at 
lægge møderne tirsdage og torsdage. Nærmere herom senere.   
  
Mht punktet ”Den fremtidige bane” (i de kommende 5-10 år) vil Kenneth og Mette Manager samle gamle 
referater for at få overblik over, hvad der er blevet diskuteret og planlagt tidligere. Vi kom bl.a. ind på et 
forslag om indhegnede områder, hvor der kunne gå får. Dette vil blive undersøgt og overvejet nærmere.  
  
Mht vandingsudfordringer har Kenneth lagt dette ind i investeringsplan for 2022. Kenneth har en del forslag 
til, hvordan problemet med vanding evt kan løses.  
  
Michael var desuden inde på fairways. Uden tanke for omkostningerne skal der kigges på kvaliteten af 
fairways. Michael efterlyser en plan for dette. Her kunne netop Asbjørn Nyholt hjælpe med. Der vil være 
udgifter forbundet hermed, men det er nødvendigt, således at vi også i fremtiden har en smuk bane til gavn 
og glæde for både klubgolferen og divisionsspillerne.   
  
Generelt er der nu stærkt behov for nye maskiner, for at greens f.eks. kan blive passet og plejet, som de 
bør. Vi er iflg. Kenneth simpelthen nødt til at investere i nye maskiner. Udgifter til vedligehold af gamle 
maskiner løber voldsomt op og vil simpelthen blive alt for dyrt både på den korte og lange bane. Kenneth 
holder løbende kontakt med Mette Manager om det meget store behov for at forny maskinparken.   
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M.h.t. driving range foreslår Michael, at driving range nivelleres. Det vil lette brugernes vurdering af, hvor 
langt de slår.  Der er allerede gang i overvejelser m.h.t. fremtidig driving range. Mere om dette, når noget 
mere konkret er på plads.  
  
Slutteligt var der et ønske fra Kenneth om også at holde banen lukket torsdag morgen indtil kl. 08.00. Dette 
af hensyn til greenkeeperne, der derved får et meget bedre flow i deres arbejde.   
 

Næste møde tirsdag, den 8.12.2020 kl. 16.00.  
  
Svendborg, den 23.11.2020  
Gitte Borgermann  
 


