
Baneudvalget, Maribo Sø Golfklub 

Møde, den 8. september, 2022.  
Til stede: Niels Gram (NG), John Simonsen (JS), Per Rasmussen (PR), Bente Olsen (BO), Peter Skjold (PS) 

 

1. Status på igangværende opgaver. 
Driving range: Vi har stadigvæk problemer med at nogle få spillere kan slå boldene igennem rangen og hen 

over Blæsenborg Alle. Ifølge PS drejer det sig om 3-4 spillere. Flere forslag til forbedringer blev drøftet, bl.a. 

at trække nogle af udslagsmåtterne 30-50 meter tilbage. PS tager problemet op i Eliteudvalget for at høre, 

om der er andre og bedre forslag. Til efteråret gennemgår vi de forskellige muligheder, så vi kan vælge den 

bedste løsning, der skal virke fra sæson 2023. Vi vil helst undgå at sætte et meget højt hegn op. 

Skiltning og trafik på banen: Der er lavet nye og mere tydelige skilte til at styre trafikken vedrørende udslag 

på teestederne og spil på greens. Det drejer sig om teested 1/green 9, teested 10/green 18 og teested 

16/green17. Vi har nu de samme regler overalt på banen, nemlig at udslag på teestederne har fortrinsret. 

Placeringen af skiltene i nærheden af green 18 kan være problematisk, så vi må se tiden an for at vurdere 

om de skal omplaceres. 

Indkøb af sirene: Det vil være praktisk at have en stor fastmonteret sirene, som kan benyttes ved 

tordenvejr og andre farlige situationer. Den vil også kunne bruges til matcher og lignende. NG undersøger 

mulighederne. 

Kommende opgaver: Prioritetsrækkefølgen for ekstra opgaver er: 1) Ventilbokse til vandingen ved 

teesteder og greens. 2) Skæring af bunkerkanter. 3) Højre green bunker ved hul 15. 4) Opretning af diverse 

teesteder.  

2. Fokusområder 2022 
Skader på fairways fra råger: Vi har nu fået 40 t.kr. i tilskud fra Friluftsrådet, som er brugt til indkøb af 

materialer til fuglekasser og en elektronisk fugleskræmmer. I løbet af efteråret vil vi producere og opsætte 

ca. 300 stærekasser, og vi vil sprøjte de udsatte områder (inden for lovens rammer). Til vinter vil vi bruge de 

sædvanlige skræmmemidler inklusiv den elektroniske fugleskræmmer. 

Hastighed på greens: I denne sæson har vi behandlet vores greens hver eneste dag, enten med en klipning 

eller en tromling. Samtidigt har vi praktiseret en relativ lav klippehøjde på 3,5-4,0 mm. Allerede fra 

sæsonens start har vi kunnet måle hastigheder på ca. 9,5. Det er en passende hastighed til daglig brug. Hvis 

vi skal gøre greens endnu hurtigere, så vil det blive omkostningskrævende i form af dobbelte behandlinger 

med klipning/tromling – og det koster ekstra timer (som vi ikke har til rådighed). Vi tør ikke klippe lavere 

end 3,5 mm.   

3. Budget og økonomi 
Vi havde budgetteret med prisforhøjelser i budgettet 2022, men vi må indrømme at virkeligheden er 

kommet bag på os. Hvis vi skal gætte på forbruget resten af året, så ser det ud til at vi kommer til at bruge 

ca. 100 t.kr. mere end budgettet. Det vil sige, at Golfbanen kommer til at koste ca. 370 t.kr. og Maskiner vil 

koste ca. 420 t.kr. På nuværende tidspunkt ser det ud til at 2023 vil blive mindst lige så dyr. Det er specielt 

gødning, som er blevet ekstremt dyr. 

På investeringssiden blev der afsat 250 t.kr. til banemaskiner. De penge kommer vi sikkert til at bruge, fordi 

vi har kig på en brugt John Deere teestedklipper til en formodet pris på 150 t.kr. (inkl. moms). Og vi bliver 



Baneudvalget, Maribo Sø Golfklub 

sikkert også nødt til at investere i en anden gravemaskine til erstatning for den gamle, som vi mistede. 

Forhåbentlig kan vi købe en brugt til ca. 75 t.kr. Der blev også afsat 180 t.kr. til renovering af vaskepladsen, 

men denne investering udsættes indtil videre. 

4. Diverse  
Vi vil gerne have fældet et eller flere træer omkring syd-terrassen ud mod Refshale Byvej. Græsset ved 

putting green er ved at gå ud, og fliserne er også begyndt at løfte sig. NG retter henvendelse til 

Husudvalget. 

5. Næste møde. 
Næste møde er torsdag den 3. november 2022, kl. 15.30 i klubhuset. 


