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Referat af møde i Baneudvalget (BU) torsdag den 23. marts 2017
Deltagere:

Georg Bjørn Severinsen (GS), Gitte Bast (GB), Jørgen Pape (JP), Carl Boyum Johansen (CB) og
Adam Evans (CGK).

1.

Møde med greenkeeper
staben

Holdes tirsdag den 18. april i klubhuset kl. 1600. Feedback fra greenkeeper staben om bl.a. frivilligt arbejde fsva. hvilke opgaver der skal søges
løst hvor og hvornår og hvordan.

2.

Godkendelse af dagsorden

Intet at bemærke.

3.

Opfølgning på sidste referat

Der er pt ikke fornøden baggrund til at ønske møde med bestyrelsen om
udvalgets budget/økonomi.

4.

Siden sidst

5.

årligt udvalgsmøde

Mødet blev afviklet i en god og positiv atmosfære.

Frivilligt arbejde - status

Er godt i gang allerede nu før påske /standerhejsning baseret på et godt
samarbejde mellem Aage (Gøgsig) og Henrik (Normann). Omfatter bl.a.
oprydning af muldvarpeskud.
Der er planlagt afholdt møde den 11. april kl. 1000 om kommende projekter/arbejder, der findes egnede til at blive løst af frivillige. JP og CB
deltager.

Årets planlægning
Mødeplan 2017

Efterfølgende mødeplan er justeret således at der normalt afholdes BUM
en uge før FGK bestyrelse holder møde: Tir 31 jan., tor 14. feb., tor 23
mar., tir 18. apr., tir 23. maj, tir 20. jun., tir 15. aug., tir 19. sep., tir 17.
okt., tir 21. nov. og tir 5. dec.

Tovholderopgaver

Tovholder-/koordinations opgaver og funktioner blev fordelt som følger:
-

Sekretær: CB
Koordination af arbejdet med de frivillige/husudvalget: JP
Samarbejde med PRO ‘en: GS
Projekt ”nul huller”: GB
Samarbejde med Regeludvalget: GS
Banens turnering: GB assisteret af CGK
Info på FGK hjemmeside om arbejder m.v. på banen: CGK
Specielle aktiviteter/turneringer: udpeges på ad hoc basis.
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Rulning af ”banens målsætning”
6.

7.

Alle BU medlemmer fremkommer med forslag hertil.

Personel
Ny Greenkeeper

Der er ansat en ny greenkeeper, Tom Hunt, på kontrakt i sæson.

Sæsonarbejde

Der føres pt. forhandlinger med kommunen om ansættelse af en fleks arbejder; vedkommende skal assistere med vedligeholdelse af banen i sæson 2017 og muligvis 2018.

Banen
Sprøjtemiddel rapport

Rapport om FGK brug af sprøjtemidler for 2016 udarbejdet og fremsendt
til Miljøstyrelsen; rapporten gøres også tilgængelig på FGK hjemmeside
og i klubhuset.
Den viser at det er yderst begrænset, hvad der er anvendt af sprøjtemidler.

Arbejder på banen

Bekæmpelse af muldvarpe er indledningsvis gennemført og gentages i
nødvendigt omfang når behov opstår – muldvarpeskud er allerede i stort
omfang fjernet ved de frivilliges indsats.

Vådområder/søer mm

Oprensning af søer er gennemført i det omfang der var økonomiske midler til rådighed til. Søerne på hulerne 2/8 og 5/7 er således renset.

Lokalregler (oplæg)

Indtil videre fortsættes der med tilladelse til "oplæg" - principielt overalt
på banen (minus greens og hazards).

Markeringspæle

Af de ca. 500 markeringspæle der er anbragt på FGK bane er der mange
der trænger til at blive renset og malet op på ny. Måske er det en opgave, der kan løses af frivillige.

Status på projekter på hul
8 og 11.

Green bunker på hul 8 er lukket og fairway bunker på 11 er reduceret til
ca. en tredjedel.

Standerhejsningsmatch

Der spilles til sommer greens og generelt fra sommer teesteder – der er
enkelte huller hvor teestederne endnu ikke er helt klar - f.eks. hul 4 og 7.

Træningsfaciliteter

Træningsfaciliteterne er alle planlagt at være der klar til ibrugtagning til
påsken.

Driving Range

Denne foretrækkes også i 2017 klippet om tirsdagen.

Markering på teesteder

Stimpmeter målinger

Regeludvalget vil sæsonen igennem gennemføre stimpmeter målinger
ca. hver 14 dag - 1 måned; typisk på mandage ved ca. 13 tiden. Resultaterne publiceres på hjemmesiden.

8.

Økonomi

I løbet af april vil budgettet blive udspecificeret og budget kontoplan tilvejebragt i et tæt samarbejde mellem CGK, sekretariatet og BU formand.

9.

Projekter
P-pladsen

Tegningerne over P-pladsens indretning og brug er under udarbejdelse
og vil snarest blive offentliggjort på FGK hjemmeside. Sideløbende hermed vil der blive gennemført en minimal afmærkning for bl.a. at sikre fri
adgang til P-pladserne forbeholdt den fast ansatte stab m.v.

”NUL HULLER”

Projekt "nul huller" med fokus på fairways fortsætter i 2017.

10.

Materiel

Et ”ældre” køretøj er havareret og der skal træffes et valg om enten reparation eller udskiftning - tilbud indhentes.

11.

Eventuelt
Næste møde
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Farvemarkering (rød, blå, gul og hvid) er fjernet og erstattet med afstands (længde) markering 50, 54, 58 og 64; (indikerer banens længde
værende henholdsvis ca. 5000 m., 5400 m., 5800 m. og 64oo m.)
Efter aftale med regeludvalget – der var inviteret med til en del af mødet
- skal der gennemføres en markering af center for henholdsvis 50, 54, 58
og 64 banen på teestederne (er gjort).

Næste møde er planlagt afholdt tirsdag den 18. april. det holdes i klubhuset, starter kl. 1600 og hele greenkeeper staben deltager – 9 pers. i alt.
GS aftaler det fornødne med Christina, bestyrer af Bistro'en.

