
 
Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 

 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) fredag den 19. maj 2017 

Deltagere:  Tilstede: Georg Bjørn Severinsen (GS), Gitte Bast (GB), Jørgen Pape (JP), Carl Boyum Johan-
sen (CB) 

Afbud: Adam Evans (CGK). 

   

1. Godkendelse af dagsor-
den 

Intet at bemærke. 
  

2.  Opfølgning på sidste re-
ferat 

Ingen bemærkninger. 

3. Siden sidst  

-Starter hus                           
 

CB drøfter med CGK hvor langt man er nået i processen med projektets 
gennemførelse og hvad der evt. skal gøres for at sikre den fornødne 
fremdrift. 
 

4. Årets planlægning 

-Banens turnering 

Den traditionelle ”Banens Turnering” er aflyst i år (2017). BU overvejer 
om det ville være passende at anmode turneringsudvalget om at dække 
– arrangere - denne turnering i fremtiden.  

 

5. Personel I.a.b. 

6.  Banen 
 
Hul 4 hævet (58) teested. 
 
 
 
 
Oprydning i området om-
kring det ny klub ”bag” 
hus. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                      
Der mangler et trin (i form af en svelle) ved hul 4 – ”58” teested efter re-
novering af teestedet. Endvidere mangler vi stenmel til at udbedre flere 
af vores stier efter en regnfuld vinter og forårssæson – herunder bl.a.  
ved hul 16, 17 og hul 18; en arbejdsopgave som blev udført til UG+ i 2016 
af de frivillige. 
 
Stien østen om det ny klub ”bag” hus står nu tilbage i et mindre flatte-
rende udseende efter nybygningen er færdiggjort. Stien er visse steder 
sunket en del og skråner nedad ud imod søen og med udsigt til løse be-
ton og murbrokker mm. Alt i alt et mindre kønt syn. 
Der er en naturlig forventning til at en genopbygning af stien er en del af 
baghus projektet – imod sat fald at FGK bestyrelse giver dette problem 
opmærksomhed og de nødvendige ressourcer til at få arbejdet udført 
med fagfolk, brolægger e.l.; en ekspertise der ikke findes i greenkeeper 
staben. 
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Boldvasker på banen. 
 
 
Toilet på banen 

Der mangler fortsat at blive monteret boldvaskere en del steder på ba-
nen grundet langsommelig (manglende) levering af reservedele.  
 
Skur toilettet på banen ved hul 13, 14 og 7 er mildest tal uskønt og giver 
indtryk af at være uhumsk m.v.. 
Det bør derfor søges udskiftet, mener baneudvalget, med noget mere 
præsentabelt (indbydende) og tidssvarende. Det vil sige: 

- STØRRE bygning (for at reducere Klaustrofobi og ”kvælnings” for-
nemmelser når man træder indenfor)  

- MERE LYS (så man kan orientere sig selvom man kommer ind fra 
et stærk og skarp sollys udenfor – hvor er vasken og hvor er 
kummen og er brættet rent?)  
BEDRE UDLUFTNING og MINDRE LUGT gener (så man undgår 
”gasforgiftning” under opholdet på toilettet).  

- MERE INDBYDENDE generelt (evt. ved en opdeling med en sepa-
rat dameafdeling og et herreafsnit) og ved en øget opmærksom-
hed på hygiejne og soignering. 

Det kunne måske blive til et projekt, der søges finansieret efter en op-
skrift noget lignende den der blev anvendt til anskaffelse af de nye lam-
per og lofter i klubhuset. 
 
Baneudvalget vil forsøge at få skabt et overblik over hvad der i dag findes 
på markedet – der ikke nødvendigvis kræver adgang til elektrisk strøm, 
rindende vand og afløb mm.  
  

7. Økonomi               

Budget/kontoplan 2017 

 
Der foreligger nu en foreløbig kontoplan. Endelig kontoplan færdiggøres 
snarest belejligt og forelægges kassereren.  
 

8. Projekter                                                                        Vedr. starterhus se pkt. 3. 

Plan for anvendelse af P-pladsen er udsendt – udvalget søger pt at klar-
lægge om der kan parkeres i fire rækker på den vestlige del af P-pladsen; 
den er noget større end den østre del. 

 

9. Materiel 

 

Muligheden for at anskaffe 1 traktor med grab mm undersøges fortsat.  

10. FGK hjemmeside (WWW)  
 
 
 
 
 
 
 

 
Klubbens nye Webmaster Britt Reese har gjort et fortræffeligt arbejde 
med ajourføring af mange af de sider, som baneudvalget er ansvarlig for 
at forsyne med korrekte, opdaterede data/informationer.   
 
Baneudvalget – det vil især sige CGK - har igangsat en evaluering og op-
datering af indholdet af siderne mærket: 
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 ”Anlægsprojekter”, ”Banen i tal”, ”Grønt regnskab”, ”Maskinpark” og 
”Vedligeholdelses standarder”.  
 

11. Eventuelt 
 
Næste møde 

 
 
Næste møde er planlagt afholdt tir den 13. juni kl. 1615. 
 

 


