Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget

Baneudvalgsmøde - Indkaldelse
Mødestart:
Mødested:
Deltagere:

Tirsdag den 14. september 2021
Kl.15:30
FGK Bistro
Georg Bjørn Severinsen (GS), Charlotte Møller Jensen (CMJ), Klaus Dybro (KD), og Adam Evans (CGK).
Fraværende: Carl Boyum Johansen (CB)

Forslag til Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2. Opfølgning på sidste referat

Iab

3. Siden sidst

Der er lagt en gummimåtte, sponsoreret af Per Buhelt,
som en test på den ene trappe til teestedet på hul 9.
BU vil gerne have medlemsreaktioner på dette. Er det
et bedre underlag end det hidtil anvendte? Der Indkaldes reaktioner via hjemmeside og/eller Facebook.

4. Banen

Vinterbane. Formålet med at etablere en vinterbane er
at beskytte banen i den sårbare tid. Det vil så være
muligt at komme ud og spille ”vintergolf”, få motion og
pleje sociale kontakter. Alternativet er at lukke banen
helt.
Der vil blive lavet nye vintergreens i roughen, så sliddet flyttes til andre steder end tidligere år. Vintergreens vil blive permanente, så de kan bruges år efter
år. Det betyder, at de vil blive vedligeholdt hen over
sommeren og med tiden blive bedre og bedre. Når
vinterbanen skal benyttes, er hul 6, 13 og 14 lukket.
Hvornår vinterbanen skal benyttes, afhænger af vejret.
Hcp. reguleringen forsætter så længe banes tilstand
tillader det.
Åbning af banen om morgenen flyttes som tidligere år
gradvist til senere på dagen.
Bunkerkanter. Mange steder er bunkerkanterne over
tid blevet meget høje og stejle. Det skal der gøres noget ved. Nogle steder er kanterne vokset med op mod
½ m siden banen blev etableret først i 90’erne p.g.a.
at der er slået sand op fra bunkerne. På de udsatte
steder skrælles tørven af, sandet fjernes og tørven
lægges på plads igen. Arbejdet startes til foråret når
græsset gror igen.
Gelænder. BU opfordrer spillere der føler sig usikre
ved at bruge trapperne på teestedet på hul 9 til at gå
op på teestedet bag fra hvor der ikke er trapper.
Muldvarpe. Der undersøges om der er mulighed for
anden form for muldvarpebekæmpelse end den vi anvender nu. Det har indtil nu ikke været muligt, at finde
et nyt muldvarpeteam.
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Næste møde

Drænhuller. Nogle steder er ristene til dræningsanlægget sunket over tid. Indtil der findes en løsning
hvor de kommer i niveau med overfladen, vil de blive
markeret som areal under reparation med blå maling.
Økonomien i baneudvalget er presset.
Bjarne er d.d. startet i arbejdsprøvning. Bjarne er uddannet mekanikker og har mange års erfaring fra
selvstændig virksomhed. I første omgang i et 13
ugers forløb.
Axel har lige bestået eksamen som greenkeeper. Han
forsætter hos os i den næste måned.
Vi forventer at komme ned på 3 fuldtidsansatte ved
årsskiftet.
Iab
Rough klipper. Vi har leaset en traktortrukket roughklipper. I forbindelse med leasing har vi solgt 2 maskiner som vi ikke benyttede så ofte.
Status. Vores materiel er kørende.
Langtidsplan. Der er lavet en plan for vedligeholdelse
af maskinparken. Planen er lavet ud fra princippet
”need to have”.
”timer”. Der installeres en timer med fejlstrømsrelæ i
pumpehuset.
Hjemmesiden opdateres løbende.
Iab.
Næste møde er tirsdag den 12. oktober 2021

