
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 

Baneudvalgsmøde - Indkaldelse Mandag den 10. maj 2021 

Mødestart:  Kl.15:30 

Mødested:  FGK Bistro  

Deltagere:  
 
Afbud:  

Georg Bjørn Severinsen (GS), , Klaus Dybro (KD), og 
Adam Evans (CGK).  
Carl Boyum Johansen (CB), Charlotte Møller Jensen 
(CMJ) 

Forslag til Dagsorden  Mødet starter med en bane ”survey”. 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsorden godkendt  

2. Opfølgning på sidste referat  

GFLR app  

 
Tee 5 og 9  

 
 

Indsamling af dåser / flasker på banen  

 

App’en fra GFLR er sat i gang nu. de forskellige for-
hold på banen registreres løbende via GPS.  

Tee 5 og tee 9 er åbnet efter renovering med rulle-
græs. For at beskytte græsset er prøveslag på tee 9 
ikke tilladt.  

Problemet er løst.  

3. Siden sidst  Bestyrelsen iværksætter sanktioner over for spillere 
der ikke følger anvisninger for spil på banen. Vi ople-
ver for mange der ikke respekterer anvisninger på 
hjemmeside og på banen.  

4. Banen  

Rundtur på banen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinteren har ikke været gunstig for banen. Der har 
været meget tørke og meget koldt langt ind i foråret. 
Græsset gror først ved jordtemperaturer på 7-8 gra-
der. Den temperatur er vi ikke nået til endnu og det 
ses tydeligt.  
Følgende arbejder lægges ind i baneplanen.  
Mellem hul 10 og 11 udvides stien til hul 11 helt ud 
mod strafområdet øst for hul 17’s green.  
På hul 11 laves en vinterbro over bækken i højre side 
af hullet. Den eksisterende overgang er slidt helt ned 
efter vinteren. Broen tænkes at blive permanent.  
Tee 12 58. Opsætning af spærring så bags og bug-
gies ikke kan komme ind på græsset.  
Hul 13 Stien flyttes fra tee 58 til højre om tee 50. Den 
nuværende sti venstre om tee 50 sløjfes. Målet er at 
få transporten flyttet ind til / imellem træerne i højre 
side. På sigt kan stien omkring green flyttes længere 
mod højre.  
Hul 14. De sidste 140 m topdresses ekstra i år for at 
skabe vækstgrundlag for græsset. Den sidste del, 
hvor der har været vintergreen, markeres som areal 
under reparation. Der laves en lokalregel for de sidste 
150 m, så der skal spilles med oplæg.  
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Boldvaskere  

 

Frivillige på banen  

 

 

 

 

Info pr uge om hovedarbejder  
 
 
River i bunkers  

Der trimmes i en del af de store grene der rækker 
langt ind mod fairway i højre side.  
Hullet tænkes lukket i den kommende vinter, hvor der 
fældes to træer i højre side.  
Hul 16 Der lægges sveller ved tee 58. Det giver mulig-
hed for et lidt bredere teested og mindre slid ind på 
teestedet.   
Ved green flyttes stien ud mod bækken i venstre side.  
Hul 8 Der overvejes at anlægge to bunkers bag green 
for at ”opsamle” bolde der eller ville gå i skoven.  

Der vil blive boldvaskere på hvert andet hul 1 – 3 osv. 
+ hul 2 og 16 (par 3 huller).  

Efter mange års stort arbejde for banen har Aage 
Gøgsig og Hans Villadsen valgt at stoppe deres ind-
sats. Baneudvalget takker mange gange for den store 
indsats, der har haft en betydelig rolle for mange af de 
tiltag der har gjort vores bane så god som den er.  
Baneudvalget efterlyser arvtagere til det koordine-
ringsarbejde som Aage og Hans har udført.  

Der lægges hver uge en ugeplan for greenkeeperne 
på hjemmesiden. i planen skitseres hovedopgaverne 
for den aktuelle uge.  

Der mangler river i nogle af bunkerne. Disse er på vej  

5. Økonomi 

- Drift generelt - indtil dato 

 

Driftsregnskabet ser tilfredsstillende ud,  

6. Personel 

- Mandskab 

 

Intet nyt  

7. Projekter 

- Robotter 

Orienteret  

Der arbejdes på en robotløsning til klipning og boldop-
samling af og på driving range.  

Klipning af par 3 banen og tilstødende områder kan 
måske også indeholdes i løsningen.  

8. Materiel 

- Status på maskinparken 

 
Bunkerriven skal have en ny motor. Den er sikkert 
klar i uge 20.  
Roughklipper er lavet i rimelig stand.  
 

9. WWW/INFO  

Opdatering af foldere  
 

 

De trykte foldere opgives og der gås over til udeluk-
kende at benytte webbaseret info.  
 

10. Eventuelt 
- næste møde 

Mandag den 14. juni 15:30  
Punkt til næste møde, Vintergolf 21 – 22  

 


