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Frivilligt arbejde vedr. bane og klubhus i FGK   

Har du lyst til at yde en indsat for at vedligeholde vores bane og gøre den endnu mere attraktiv end den er, 

er din indsats meget påskyndet. Des flere der yder en ekstra indsats, jo højere kan standarden blive ;-) Der 

vil altid være opgaver nok at gribe i.  Læs her om mulighederne for at byde ind med det du har. Nederst kan 

du også se en liste med arbejdsopgaver, som kan klares med frivilligt arbejde.   

 Frivilligt arbejde på banen og klubhus er organiseret på to måder.   

1. Faste tirsdage for bane og klubhus.  

2. Tidspunkt og arbejdsopgave bestemt af det/de medlem(er) der selv byder ind med en opgave.   

 1. Faste tirsdage for bane og klubhus   

Initiativgruppen ”Gi´ en Hånd” har faste arbejdsdage på tirsdag formiddage fordelt hen over sæsonen hvor 

arbejdet organiseres af gruppens kontaktpersoner Aage Gøgsig og Bodil Vestergaard sammen med Henrik 

Normand fra greenkeeperstaben. Arbejdsopgaverne gælder for både bane, klub- og maskinhus.   

Hvis du vil yde en indsats på tirsdage kontaktes Aage eller Bodil.   

Arbejdet udføres fra kl. 08:30 til 12:00 på disse tirsdage i 1. halvdel af 2017: 

25/4 – 9/5 – 23/5 – 30/5 – 13/6 – 27/6; juli måned er arbejdsfri og på disse tirsdage i 2. halvdel af 2017:  

8/8 – 22/8 – 5/9 – 19/9 - 3/10 – 17/10. 

Årets frivillige arbejder slutter tirsdag den 26. september med en ”hjælper-match”, som plejer at være 

rigtig hyggelig.  

 2. Tidspunkt og arbejdsopgave bestemt af det/de medlem(er) der selv byder ind med en opgave   

Medlemmer der gerne vil yde en indsats med vedligeholdelse af vores bane, men ikke kan deltage på 

tirsdag formiddage, kan aftale en opgave med Henrik Normann, der er kontaktperson fra 

greenkeeperstaben. Henrik vil stille de nødvendige redskaber til rådighed på det aftalte tidspunkt i 

”Frivilligskuret” ved Maskinhuset og give vedkommende adgang til dette.  Er der tale om større projekter, 

der f.eks. kræver fjernelse af større mængder afskæringer eller ukrudt eller brug af specifikke maskiner, 

aftales dette også med Henrik.   

Har du specifikke kompetencer, du gerne vil stille til rådighed, hvis der er behov, kan du orientere 

baneudvalget om det. Kontaktpersoner er Georg Severinsen eller Jørgen Pape. Se kontaktmail her under.    

Kontaktpersoner for frivilligt arbejde:   

Bane og klubhus:   

Aage Gøgsig mail: goegsig73@gmail.com   

Bodil Vestergaard mail:   bodilv818@gmail.com   

Keeperstaben:   

Henrik Normand mail:  rode.normand@gmail.com 
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Tag hensyn til at Henrik er ansat i klubben. Henrik skal (som de øvrige ansatte) have lov til at spille golf i sin 

fritid som golfspiller – og ikke være greenkeeper døgnet rundt.  Brug hans mailadresse til kontakt.   

Baneudvalget:   

Jørgen Pape mail: jorgenpape@gmail.com   

 Arbejdsopgaver som er oplagte til frivilligt arbejde:   

1. Male nye pæle. 

2. Opsætte nye pæle. 

3. Skære bunkerkanter hvert forår. 

4. Fjerne ukrudt i bunkers med regelmæssige mellemrum. 

5. Vedligeholde teesteders standpladser. 

6. Rense og vedligeholde søer for begroning. 

7. Save og kløve brænde til vinterbrug. 

8. Fælde ammetræer i beplantning på hul 12. 

9. Opstamning af træer på banen efter anvisning. 

10. Fældning af træer på banen efter anvisning. 

11. Flishugning. 

12. Maling af maskinhus. 

13. Maling af lynshelters. 

14. maling af starterhus. 

15. Ugentlig tømning af affaldssække fra banens standpladser mv.. 

16. Stiers ændringer og vedligeholdelse. 

17. Efterfyldning med stenmel i opståede huller i stier. 

18. Slå tidsler med le inden frøsætning. 

19. Hjemtage bænke efter sæsonafslutning. 

20. Reparere og male bænke i vinterperioden. 

21. Udsætning af bænke før sæsonstart. 

22. Afvaske bænke for fugleklatter på ugebasis. 

23. Afvaske nye bænke for grønalger. 

24. Afvaske skilte og inventar på standpladser for græs/jord efter regnskyl/buskrydning. 

25. Grædeskæring i grøfter. 

26. Fange muldvarpe. 

27. Her og nu listen, Adams dagsliste. 

28. Vedligeholde parkeringsplads. 

29. Rense overfladedræn. 

30. Rense rørføring under sti overgange mv.. 

31. Vedligeholdelse af stensætninger. 

32. Vedligeholdelse af træskulptur på 5. hul. 

33. Vedligeholde opstamning af læbælter. 
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34. Opklaring ved overdækket Driving range. 

35. Forårsrengøring af bænke. 

Med venlig hilsen   

Baneudvalget april 2017   

 


