
   

 

Indlæg og forslag fra medlemmer til Odder Golf Klubs generalforsamling 

17. august 2020 
 

Indlæg 1: Frank B. Røikjær: Baneudvalgets møder mv. 

”Kære bestyrelse 

Lad mig lægge ud med at udtrykke min begejstring for at være medlem af Odder golfklub. Det sociale liv, de 

fantastiske mennesker jeg ofte møder derude og vores cafe som jeg holder meget af at besøge. Vi har et hold i 

første division, et i anden division og flere fuldtidsprofessionelle spillere. Vi har endda nogle spændende juniorer 

på vej. Desværre har vi ikke en bane der lever op til et niveau man burde kunne forvente og det er da 

tankevækkende at vores divisions spillere må spille på andre baner for at holde niveau med de hold de møder. 

Sidste år oplevede jeg en virkelig ringe bane hvor især greens, var en katastrofe, men også bunkers var virkelig 

ringe, hvor sand var uens, flere steder var det som at slå ned i et betondæk og der voksede græs i en hel del af 

dem (eksempler vedlagt). Teestederne var, og er i øvrigt stadig, mere ujævne end en tur gennem skovbunden. Til 

gengæld var banens omgivelser flotte, med bl.a. blomster og malede bænke. 

Midt på sæsonen fik i henvendelse fra nogle spillere der ligesom jeg, var svært utilfredse med banens tilstand og 

herefter skete der virkelig en forandring. Greens blev markant bedre og enkelte dage var de blandt de bedste jeg 

nogensinde har oplevet. Det var virkelig imponerende og min største respekt til vores green keepere over deres 

arbejde med banen. 

Jeg ved fra sidste års præsentation af regnskabet, at vi bruger 2/3 af økonomien på banen, så det er hverken 

penge eller evner der afholder Odder Golfklub fra at have en fantastisk golfbane. Det ser mere ud som en 

prioritering af opgaver for vores green keepere der bruger for meget tid på omgivelser på bekostning af banen. 

Der kan vel næppe være nogen tvivl om at golfbanen altid har højeste prioritet i en golfklub 

I forbindelse med generalforsamlingen vil jeg derfor gerne hvis baneudvalget kunne gennemgå hvor mange 

møder de har haft i 2019, hovedpunkterne i deres aktiviteter, forventet mødeaktivitet i 2020, plan for banens 

aktiviteter og gerne hvordan de vil bibeholde niveauet for 2019, samt gøre noget ved vores ringe bunkers. Måske 

kunne referater helt eller delvis offentliggøres. 

Samtidig vil jeg gerne hvis greenkeeperne kan redegøre for plejeplanen for banen i 2020, for den der ligger, på 

hjemmesiden er vist kun til pynt. Jeg tvivler eksempelvis på at bunkers rives 3 gange om ugen. 

Jeg håber at i vil tage dette som et oplæg til at gøre vores klub endnu bedre, hvor vi kan få flere green fee 

spillere og hvor vi kan slippe for at høre de samme spørgsmål om vores ringe bane, når vi er ude og spille 

turneringer i andre klubber. 

Med venlig hilsen 

Frank B. Røikjær” 

  



 

Bestyrelsens svar til Indlæg nr. 1: Baneudvalgets møder mv. 

 

Bestyrelsen besvarer nedenfor Frank B. Røikjærs spørgsmål som stilles til sidst i indlæg 1: 

Spørgsmål fra Frank Røikjær: 

I forbindelse med generalforsamlingen vil jeg derfor gerne hvis baneudvalget kunne gennemgå hvor mange 

møder de har haft i 2019, hovedpunkterne i deres aktiviteter, forventet mødeaktivitet i 2020, plan for banens 

aktiviteter og gerne hvordan de vil bibeholde niveauet for 2019, samt gøre noget ved vores ringe bunkers. Måske 

kunne referater helt eller delvis offentliggøres. 

Samtidig vil jeg gerne hvis greenkeeperne kan redegøre for plejeplanen for banen i 2020, for den der ligger, på 

hjemmesiden er vist kun til pynt. Jeg tvivler eksempelvis på at bunkers rives 3 gange om ugen. 

 

Svar fra Bestyrelsen i Odder GK: 

 
Møder i 2019 

Baneudvalget, som består af chefgreenkeeper Max Hansen, pro Christian Nygaard, medlem Søren Christensen, 

medlem Bent Sørensen og baneudvalgsformand Niels Vestergaard, afholdt i 2019 to møder.  

 

Planen var fire møder, men det lod sig desværre ikke gøre på grund af travlhed blandt udvalgets medlemmer. 

 

Baneudvalgsformanden har gennem sæsonen holdt fysiske møder med chefgreenkeeperen hver uge. Herudover 

er der daglig telefonkontakt. 

 

Hovedpunkterne på baneudvalgsmøder er typisk:  

• Gennemgang af banens tilstand 

• Den næste periodes større vedligeholdelsesopgaver 

• Opfølgning på mulige renoveringsprojekter, som f.eks. renovering af bunkere 

• Spørgsmål, ønsker og ideer fra medlemmer 

• Fremtidige projekter på baneanlægget 

• Personaleforhold 

• Maskinpark og større indkøb 

Mødereferater 

Der tages naturligvis referat af alle udvalgsmøder, men disse anvendes udelukkende som arbejdsreferater og 

offentliggøres ikke på hjemmesiden. 

 

Møder i 2020 

På grund af Corona situationen er der ikke afholdt fysiske møder i 2020. Der afholdes møde i august. 

 

Også i 2020 har baneudvalgsformanden gennem sæsonen holdt fysiske møder med chefgreenkeeperen hver 

uge. Herudover er der daglig telefonkontakt 

 

Overordnet plan for banens aktiviteter 

Vi regner med at kunne renovere 2-3 bunkere pr. år. Det koster i gennemsnit 15.000 kr. at renovere en bunker.  

 

Vi forsøger at renovere mindst et teested pr. år. Det koster i gennemsnit 30.000 kr. at renovere et teested.  

 

Økonomien sætter en naturlig grænse for hvor mange renoveringsopgaver der gennemføres. 

  



 

Plejeplanen 

Plejeplanen som er tilgængelig på oddergolf.dk er en nøjagtig tilrettelagt plejeplan, udarbejdet af vores 

greenkeepere. Der kan naturligvis være mindre afvigelser fra planen hvis banens beskaffenhed kræver andre 

tiltag. Nedbør, temperatur og græssygdomme kan kræve, at vi ændrer indsats. 

 

Herunder ses plejeplanen: 

 

Greens: 

• Klippes i 3,5 mm, 6-7 dage om ugen i sæsonen 

Forår og efterår klippes der i 5-6 mm, der tromles eller afdugges, når der ikke klippes 

• Der tromles 2-3 gange om ugen 

• Hullerne flyttes 3 gange om ugen, 4 gange hvis der er turnering 

• Gødning/mikronæring gives hver 14 dag 

• Der prikkes med krydsspyd i 9 cm hver 14 dag 

• Vertidræn/dybeluftning 1-2 gange i 19 cm 

• Vertikalskæring 1 gang om måneden 

• Topdres hver 3 uge 

• Eftersåning 2-3 gange med krybende hvene 

• Vanding så vi holder 12-16 % vandfugtighed 

• Bekæmpelse af svampesygdomme på green og forgreen 1-3 gange 

• Bekæmpelse af skadedyr 1 gang 

Teesteder-Forgreen: 

• Klippes i 10 mm 3 gange om ugen. Markering flyttes når der flyttes huller 

• Teesteder dresses en gang om ugen med topdress og frø 

• Teesteds omgivelser klippes 1 gang om ugen 

• Gødning 1 gang om måneden 

• Vand i boldvasker udskiftes hver 14. dag 

• Skraldespande tømmes hver 2. dag, hver dag i weekenden 

• Der prikkes 2 gange om året 

Fairway: 

• Klippes i 15mm 3 gange om ugen. 

• Vertidræn/dybeluft i 19 cm om efteråret. 

Semirough: 

• Klippes 2 gange om ugen i 50 mm 

• Greensområder og førsteklip på fairway klippes 3 gange om ugen i 50 mm 

• Skovområder klippes 1 gang om ugen 

• Out of bounce pæle flyttes hver 3. uge 

Bunkere: 

• Rives 3 gange om ugen. 

• Kanter klippes 1 gang om ugen og skæres 2 gange om året. 

• Efterfyldes og renses for ukrudt efter behov. 

Drivingrange: 

• Klippes 1-2 gange om ugen i 50 mm. 

 

Generelt: 

Vi har jævnligt kontakt og fysiske møder med DGU´s banekonsulenter omkring almen banepleje, sygdoms-

bekæmpelse (f.eks. svampeangreb), ændringer i banens design og lignende.  

 

PS  Baneudvalgsformand Niels Vestergaard og chefgreenkeeper Max Hansen har efter aftale med bestyrelsen 

afholdt et to timers langt møde med Frank Røikjær hvor ovennævnte er blevet uddybet. Mødet fandt sted den 

23. juli. 

 

Bestyrelsen august 2020.  

 



 

 

Forslag nr. 1: Karin Lux Brixen: Brug af buggies 
 

Odder Golfklub opfordres til at sætte skilte op på banen, så buggies vises, hvor de skal køre på/af banen og ikke 

kører helt op til green og greenbunkere.” (CARTS ���) 

 

Samtidig kan der med fordel sættes orientering op i buggies, om brug af disse. 

• Kør ikke ind i roughen 

• Hold dig i siden på alle par 3 huller eller.... 

• Efter endt brug køres i buggygården og stik sættes i osv....... 

 

 

Bestyrelsens svar til forslag nr. 1: Brug af buggies 
 

Bestyrelsen anerkender, at der med den stigende brug af buggies er behov for bedre skiltning på banen.  

 

Derfor er der allerede indkøbt 21 ”vejviserskilte” til Buggies. 

 

Bestyrelsen anerkender samtidig, at der er behov for et sæt regler for brugen af buggies.  

 

Derfor vil der i hver buggy blive placeret et skilt med følgende tekst: 

 

Regler for brug af buggies: 

• Maximalt to personer i hver buggy 

• Der må ikke køres i roughen 

• Der skal holdes minimum 5 meters afstand til greens 

• Kør og parker aldrig på skråninger ved teesteder eller greenområder 

• Kør aldrig mellem greens og greenbunkers 

• Ingen buggies på træningsområder 

• Efter endt brug køres i buggy i ”garagerne” og strømstik sættes i. Husk. at sætte buggies til ladning i den 

rigtige “garage”, tjek bilnummer/garagenummer 

• Respekter skiltning for buggies 

 

Overtrædelse af ovenstående vil medføre forbud af fremtidig brug af buggy. 

 

Bestyrelsen august 2020. 

 


