
Baneudvalget, Maribo Sø Golfklub 

Møde, den 11. august, 2021.  
Til stede: Niels Gram (NG), John Simonsen (JS), Per Rasmussen (PR),  

Bente Olsen (BO), Casper Buchholtz (CB) 

Afbud: Peter Skjold (PS) 

 

1. Status på igangværende opgaver. 
Fairway øvebunker: Bunkeren bliver etableret, når sæsonen klinger af. Den jord, som graves op, vil 

sandsynligvis blive lagt i den dybe øvebunker ved indspilsgreenen. Denne bunker skal nemlig renoveres og i 

den forbindelse trækkes 4-5 meter væk fra greenen – skal helst være færdig til sæsonstart 2022.. 

I løbet af vinteren vil vi også reparere den højre fairwaybunker på hul 15, forudsat at der bliver tid. 

 

2. Optimering af greens - græsbestemmelser. 
I juni blev der taget græsprøver på green 2,4,9,10,11 og 17 (samme greens som tidligere).  Vi er i gang med 

at optimere vores greens ved at regulere gødningsmængden og klippehøjden (plus dressing, 

vertikalskæring m.m.). Målet er at minimere forekomsten af enårigt rapgræs, samtidig med at almindelig 

hvene og rødsvingel skal have en jævn fordeling på alle greens. Da vi startede prøvetagningen i maj 2020 

udgjorde enårigt rapgræs ca. 30% af planterne, nu er vi nede på ca. 15-20%. Almindelig hvene er steget fra 

ca. 10% i maj 2020 til ca. 20% nu. Rødsvingel har ligget konstant på ca. 60% af planterne. Det er en meget 

tilfredsstillende udvikling. Hvis vi kan øge andelen af hvene til 25-305 og trykke enårigt rapgræs yderligere, 

så vil vi have opnået den optimale sammensætning.  

Den visuelle bedømmelse af greens er også blevet forbedret signifikant. Og en anden positiv udvikling er, at 

greens bliver bedømt meget ens fra green til green.  

 

3. Revision af Masterplan 
Hullerne 1-9 blev gennemgået og foreløbig besluttet. Inputs til gennemgangen var den eksisterende 

masterplan samt forslag fra banearkitekten og medlemmerne. 

Vi fortsætter med opdateringen i august måned, og sandsynligvis kan planen være færdigskrevet og 

forelagt bestyrelsen i løbet af efteråret. 

   

4. Nyt fra udvalgsmedlemmer og diverse 
Vi bliver nødt til at overveje at sætte et højt hegn (3-4- m) op ved driving range ud mod Blæsenborg Alle og 

Refshale byvej. I denne sæson er antallet af vildfarne bolde steget kraftigt, og der er en reel risiko for, at 

der på et tidspunkt sker en ulykke. NG undersøger, om vi skal have tilladelse fra kommunen til det. 
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5. Næste møde. 
Næste møde er torsdag den 19. august kl. 18.30 i klubhuset. 


