
Ad-hoc udvalgets ”rapport”:

Baggrund:
Der har i årenes løb været tiltagende problemer med vand på både udendørs arealer og inde i hallen. Det 
kulminerede i den meget våde periode i starten af 2020, hvor store områder var ubrugelige p.g.a. 
oversvømmelse. For at få afviklet 2 stævner i februar måtte der køres 90 m3 flis ind i hallen.
På generalforsamlingen 2020 blev bestyrelsen derfor bemyndiget til at nedsætte et hurtigtarbejdende ad 
hoc- udvalg.

Udvalgets sammensætning:
Inger-Lis Pedersen, Hanne Thomsen, Heine Kristensen, Erik B. Pedersen.

Udvalgets kommissorium:
Udvalget har fået til opgave at undersøge mulighederne for at få afvandet vore udendørs arealer og 
indhente konkrete tilbud snarest muligt.

Fase 1:
Indhente info fra 2 entreprenører. Kontakt til Herning Kommune (Søren Brandt).
Samarbejde med Jarl fra Herning Golfklub.

Fase 2:
Udarbejde konkret forslag til løsninger.
Udarbejde kort med oversigt over mulige tiltag, som kan afhjælpe problemerne.

Fase 3:
Indhente konkret tilbud fra entreprenører.

Fase 4:
Aflevere endelig rapport over ad-hoc udvalgets arbejde til bestyrelsen.

Opsummering:
Ad-hoc udvalget har arbejdet i henhold til bestyrelsens udstukne retningslinjer og har gennemlæst den 
eksisterende lejeaftale med Herning Kommune. Udgangspunktet har været at finde en permanent løsning, 
der rent praktisk kan mindske vandproblemerne på arealerne og samtidig være økonomisk mulig for 
klubben.

Vi har arbejdet med flere forskellige løsningsmodeller, og efter kontakt med både Herning Kommune, 2 
entreprenører og Jarl Tranekær Jørgensen fra Herning Golfklub lander vi med følgende indstilling til 
Bestyrelsen. (Se kort)



1. Et dræn langs hallen med tilslutning til eksisterende afløb fra hallen vil afhjælpe vandproblemet 
såvel umiddelbart udenfor som indenfor i hallen.

2. Oprensning af eksisterende grøblerender vil i nogen grad kunne afvande arealerne.
3. Etablering af en mindre sø (under 100 m2) og etablering af ny grøblerende fra søen vil have en 

gunstig virkning på vandproblemerne på de tilstødende arealer. 
4. Etablering af 2 nye grøblerender langs læhegnene ved ”rallybanerne” vil gøre områderne mindre 

våde. 
5. Iflg. Jarl, Herning Golfklub, vil det være nødvendigt med en dybdeluftning af alle arealer, idet der 

nogle centimeter nede er et hårdt lag, som forhindrer vandet i at trænge ned. En dybdeluftning vil 
endvidere gøre det muligt for vandet at sive mod grøblerenderne og give bedre forhold for 
græsrødderne.

Vi mener, at alle tiltag kan iværksættes straks og uden ansøgning til Herning Kommune, idet der i 
lejeaftalen står:
”Den af hensyn til driften sædvanlige vedligeholdelse af dræn- og afvandingskanaler, grøfter, veje, 
overkørsler, læhegn og beplantninger påhviler lejeren.”

Ad-hoc udvalgets arbejde er hermed afsluttet, og vi overlader til bestyrelsen at træffe afgørelse om 
projektets finansiering og gennemførelse.

Bilag:
Kort over området.
Oversigt over ad-hoc udvalgets arbejde.
Tilbud fra Vildbjerg Entreprenør
Tilbud fra Jarl Tranekær Jørgensen


