1. BANEUDVALGETS ANLÆGSPROJEKTER
1.1. Anlægsprojekt 2006 – Maskinhus
Bygning af et 576 m2 maskinhus var 2006 store anlægsprojekt. Bygningen stod færdig i
december 2006, og den tilstedeværende del af greenkeeperstaben har anvendt
vintermånederne til at færdigindrette rummene og derefter flytte maskiner og grej fra det
lejede maskinhus på Lerbæk Ridecenter til de nye lokaliteter.

1.2. Anlægsprojekt 2007 – Bro over Lerbækken
Den indkøbte præfabrikerede bro er i vinter nedlagt over Lerbækken i forbindelse med
etablering af den nye vej for arbejdsmaskiners kørsel fra og til maskinhus og banen.

1.3. Anlægsprojekt 2007 – Ny vej fra maskinhus til golfbanen
Der anlægges en grusvej fra maskinhus via bro over Lerbækken og nord og øst om par –
3 banen; herfra går vejen videre til drivingrange. I alt 200 meter vej. Hele vejens længde er
anlagt og ibrugtaget 1. april 2007.

1.4. Anlægsprojekt 2010 – Ny vej via drivingrange og videre langs hul 1
Den i 2007 anlagte grusvej fra maskinhuset videreføres over drivingrange og fortsætter
mellem hul 1 og out of bounds grænsen til arbejdsvejen fra Lerbæk Hovedgård. I alt ca.
400 meter vej. Hele vejens længde skal være anlagt til ibrugtagning ved sæsonstart 2011.
Projektet udgår af budget 2011 på grund af for få midler til rådighed og er ikke senere
medtaget. Senest ikke medtaget i 2015 budgettet.

1.5. Anlægsprojekt 2011 – Ny overbelægning på kørevej bag 1. green
Den nuværende kørevej påføres vedligeholdende lag af stabilgrus og derefter ny
overfladebelægning af stenmel. Arbejdet udføres i vejens bredde fra ny vej(pkt. 9.4.) til
vejkryds til 2. og 9. hul.
Projektet udgår af budget 2011 på grund af for få midler til rådighed og er ikke senere
medtaget. Senest ikke medtaget i 2015 budgettet.

1.6. Anlægsprojekt 2011 - Overdækning af udslagssteder ved driving range
På generalforsamling 2010 blev det tilladt bestyrelsen at optage lån på kr.1 mio. til anlæg
af dette projekt samt 9-hullers korthuls bane.
Opførelse af overdækning af 6 dobbelte udslagssteder skal finder sted i
vinter/forårsperioden 2011 og være færdig til ibrugtagning ved sæsonstart 2011.
Overdækning af udslagssteder ved driving range blev lettere forsinket taget i brug
sommeren 2011. Endelig planering af udenoms området gennemføres i forbindelse med
udvidelse af træningsfaciliteterne i 2013.

1.7. Anlægsprojekt 2011 - Anlæggelse af 9-hullers korthuls bane
På generalforsamling 2010 blev det tilladt bestyrelsen at optage lån på kr.1 mio. til anlæg
af dette projekt samt overdækning af udslagssteder.

Projektet udarbejdet som korthuls bane med kunstgræs på greens og teesteder. Dette vil
indebære meget lav vedligeholdelsesudgifter over de kommende 10 – 15 år.
Endvidere blev projektet udarbejdet som traditionel græsbane med de normale forøgede
vedligeholdelsesudgifter ved større område at vedligeholde.
Klubbens bestyrelse har valgt anlæggelse af en traditionel græsbane.
Bestyrelsen har imidlertid i slutningen af 2010 besluttet at udskyde anlægsstarten på
ubestemt tid.

1.8. Anlægsprojekt 2012 – Dræning af overfladevand på Driving range
Det er besluttet, at udføre dræning af overfladevand på Driving range snarest muligt efter
de nødvendige midler er tilvejebragt. Arbejdet forudsættes udført ved eget personale.
Udgået af 2015 budgettet.

1.9. Anlægsprojekt 2013 – Opførelse af to Lynshelters
Det er besluttet, at opføre to lynshelters ved hhv. 15. huls teesteder og på arealet mellem
5. og 7. hullers fairways.
Midler til opførelsen søges tilvejebragt ved:
- Overskud fra Banens Turnering
- Sponsorers donationer
- Medlemmers donationer og
- Ansøgte midler fra fonde.
Tegninger til lyn-shelters er udført af klubmedlemmer, ligesom al arbejde med opførelse af
de to lynshelters udføres ved frivillige klubmedlemmers arbejdskraft.
Anmeldelse af byggearbejde af to lyn-shelters indsendes til Frederikshavn kommune
foråret 2013.
1.9.1. 2014 – Opførelse af to lyn-shelters
For de til rådighed værende midler blev der via firma TRIGON fremstillet to lynshelters og
et starter-hus. De to lynshelters blev før standerhejsning opstillet af samme firma, et på
den tiltænkte placering ved 15 huls teested og et på arealet til venstre for 3. huls gule
teested,. Starter-huset er endnu ikke opstillet. Malerarbejdet tiltænkes udført af klubbens
frivillige.
De opstillede lynshelters skuragtige konstruktion mangler imidlertid endnu at blive
tilbageført til den oprindelige tanke om et åbent shelter.
De to lynshelters er tilbageført til shelters og ibrugtaget medio 2014.

1.10. Anlægsprojekt 2013 – Parkeringsplads
Der er positive forventninger til, at der kan indgås en aftale med Frederikshavn kommune
om leje af arealerne der for nærværende anvendes til maskinhus og parkeringspladser.
Der er udarbejdet skitse til ordnede forhold for parkering. Når aftalen er endelig indgået
iværksættes etableringen skitsen til parkeringspladsen.
1.10.1. Parkeringsplads 2014
Arealerne der for nærværende anvendes til maskinhus og parkeringspladser er tilgået
Frederikshavn Golf Klub. Nyindretning af parkeringsarealerne foretages i løbet af 2014 i
den udstrækning de afsatte midler rækker.

Det til rådighed værende beløb afsat i 2014 tillod ikke en fuld og endelig planering af
arealet. Der søges midler til færdiggørelse af P-pladsen i 2015.
1.10.2. Parkeringsplads 2015
En fuld og endelig planering af arealet søges gennemført i 2015. Herefter etableres
parkeringsindretningen, der forventes færdig medio 2015.
1.10.3. Parkeringsplads 2016
De økonomiske midler rakte ikke til en færdiggørelse i 2015. Projektet vil søges
gennemført i 2016 - dette forudsætter at der kan tilføres projektet ca. 30.000 kr.
1.10.4 Parkeringsplads 2017
Planering af arealet er gennemført og parkeringsindretning er etableret i ønsket omfang;
herunder afspærring til cykelparkerings afsnit og parkerings afsnit forbeholdt klubbens
faste stab (Pro, Bistro, bestyrelse og sekretariat). Plan over parkeringsindretning vil når
færdiggjort blive opslået på hjemmesiden mm.. Projektet anses for afsluttet.

1.11. Anlægsprojekt 2013 – Udvidelse af træningsfaciliteter
Projektskitse og tidsplan for etablering er under udarbejdelse (marts 2013). Det er
intentionen, som minimum at udføre etablering af en putting green i nær forbindelse med
Driving range.
1.11.1. Udvidelse af træningsfaciliteter 2013 - 2014
Putting green i forbindelse med Driving range blev kun delvis færdigbygget i 2013.
Uheldige omstændigheder i banepersonalets bemanding og problematiske
dræningsforhold gjorde at greenen ikke blev formet og fik udlagt rullegræs i efteråret 2013.
Dette sidste arbejde med færdiggørelsen påbegyndes foråret 2014, når jordtemperaturen
tillader udlægning af rullegræs.
Putting green ved Driving range ibrugtages medio 2015. Projektet anses for afsluttet.

1.12. Anlægsprojekt 2015 – Udvidelse af vandingsanlægget med vanding af fairways på 6. og
14 hul
Det er besluttet, at forbedre fairways på 6. og 14. hul ved at etablere mulighed for vanding
på de to hullers fairways. Nedlægning af rørledninger starter ultimo og tilkobling til
hovedvandledning og ibrugtagning skal ske medio maj 2015. Dette projekt anses for
afsluttet.

1.13. Anlægsprojekt 2016 – Oprensning af søer og vandløb.
Færdiggøre oprensning af alle søer og vandløb på banen.

1.13.1.- Oprensning af søer og vandløb.
Dette arbejde blev ikke afsluttet i 2016 og forventes ej heller afsluttet i 2017 på grund af
manglende økonomiske midler. Dog er søerne ved hul 2/8 og 5/7 renset op i 2017.

1.14. Anlægsprojekt 2017 – Bunker renovering
Total renovere bunkers på hul 4 og 11. Den store fairway bunker i midten på hul 11 er
reduceret med ca. 2/3 i 2017 og 2 nye fairway bunkers på hul 11 i

højre side er etableret. Green bunker på hul 8 er lukket i 2017. Endvidere er teesteder på
hul 4 og hul 7 renoveret i 2017.

1.15. Anlægsprojekt 2018 - Teesteder
Renovere tee steder generelt og bygge nye teesteder på hul 16.

1.16. Anlægsprojekt 2018 – dræning
Udlægge dræn på hullerne 10, 11, 17 og 18. Tanken er at lægge et hoveddræn op i
gennem fairways suppleret med side dræn for ca. hver 10 m – dette dog kun såfremt det
lykkes at lease en ”trencher” til gravearbejdet.

1.16. Anlægsprojekt 2018 – hul 5 bolværk
Genopbygge eller fiksere bolværk på hul 5 green ved egen greenkeeper stab – forudsat at
det lykkes at lease nødvendigt gravemaskine materiel.

1.17. Anlægsprojekt 2020
Nye teesteder på hulerne 8 og 9 forberedes.
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