
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 
 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) mandag den 26. juni 2017 

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

   

1. Godkendelse af dagsor-
den 

Intet at bemærke. 
  

2.  Opfølgning på sidste 
referat 

Ingen bemærkninger. 

3. Siden sidst  

-toilet på banen 

 

 

-hul 6 hærværk 

 

 

-Starter hus  

                          
 

De overvejelser baneudvalget har gjort sig mht. forbedrede toiletforhold 
ude på banen er nu hos bestyrelsen til afgørelse. Udover at foreslå at der 
monteres et vindue i begge de to vægge der flankerer døren agter bane-
udvalget ikke at foretage sig yderligere i sagen. 

 

Hærværk som det der er begået på hul 6 vil i fremtiden blive anmeldt til 
politiet – bl.a. af hensyn til evt. forsikringsmæssige forhold. BU søger 
bestyrelsens opbakning til denne fremgangsmåde.  
 

Opførelsen af starterhus styres af bestyrelsen. CGK medvirker ved klar-
gøring af grunden (nivellering/planering) hvor starterhuset skal stå. 

4. Årets planlægning Rigtig vanding – evt. prikning af greens ved tørre pletter mm – og i øvrigt 
standard arbejdsopgaver. 

5. Personel 

-Ferieplaner 

Ferieplanerne for GK staben er lavet således at der i gennemsnit er 4 på 
arbejde henover sommeren.  

Helle bliver indtil september. 

Finn Andersen stopper som GK den 10. november i år.  

Henrik Normann’ (GK ass.) kontrakt som lærling udløber den 15. sep-
tember. Der er lavet aftale med Henrik for resten af sæsonen.  

6.  Banen 
-Palisadevæg ved søen på 
hul 5. 
 
 

Det er udvalgets vurdering at det vil blive en bekostelig affære at udbed-
re den skade der er sket og at det ikke vil være muligt at finde de øko-
nomiske midler hertil indenfor baneudvalgets nuværende budget.  
 
Endvidere at der synes at være to principielt forskellige fremgangsmåder 
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-Boldvaskere 
 
 
-Kopper til ødelagte tees 
 

at gennemføre en reparation/renovering på.  
Slå en ny ”spunsvæg” i fra greenen med udlægning af køre plader til det 
hertil nødvendige maskineri eller tømme søen og bygge en ny væg af 
sten og beton.  
Baneudvalget vil overfor bestyrelsen anbefale at der tages kontakt til en 
sagkyndig/entreprenør for at få etableret et klart billede af de rent tekni-
ske muligheder samt de tilhørende udgifts overslag.  
 
Manglende - og længe ventede - reservedele til boldvaskerne er nu mod-
taget. 
 

Affaldskopper til ”broken tees” er indkøbt og forventes leveret snart. 
   

7. Økonomi               

Budget/kontoplan 2017 

 

De foreløbige driftsudgifter følger på tilfredsstillende vis det lagte bud-
get. 
 

8. Projekter               

-Golfspilleren i centrum                                                          

 

Resultaterne fra undersøgelsen – maj måned – gennemgået; giver ikke 
anledning til at iværksætte særlige foranstaltninger. 

 

9. Materiel 

 

Leasing af en del materiel løber ud om 2 måneder – hvorefter materiellet 
tilhører FGK alternativt kan det sælges til en aftalt mindstesum. Det vil i 
det lys af CGK blive undersøgt mulighed for at lease en traktor med grab. 
Den vil kunne udføre mange alsidige opgaver – herunder oprensning af 
grøfter mm som vi tidligere har betalt en ”vognmand/maskinstation” for 
at udføre.  

CGK orienterede udvalget om de muligheder der i dag ligger i at anskaf-
fe/lease såkaldte Robotplæneklippere specielt udviklet til pleje af store 
arealer som f.eks. golfbaner. Der er pt modtaget tilbud om leje af en af 
disse robotter for ca. 120.000 kr. om året i 8 år.  

De umiddelbare fordele - oplyst af leverandøren - skulle være. 

- Reducerede lønudgifter  
- Mindre CO2 udslip 
- Mindre brændstofforbrug 
- Kan arbejde døgnet rundt (også i mørke) 
- Kan ved indkøb af ekstraudstyr opsamle golfbolde (om natten) 
- Slå såvel rough som fairways mm. 

 Næste skridt i at blive klogere på dette område vil være at besøge en 
golfklub i DK, der allerede har dette materiel i brug - se det i drift og høre 
om de erfaringer der er gjort hermed. 
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10. FGK hjemmeside (WWW) 
 
 
 
 

Baneudvalget – det vil især sige CGK – arbejder fortsat med at få opdate-
ret indholdet af siderne mærket: 
”Anlægsprojekter”, ”Banen i tal”, ”Grønt regnskab”, ”Maskinpark” og 
”Vedligeholdelses standarder”.  

11. Eventuelt 
 
Næste møde 

 
 

Næste møde er planlagt afholdt tir den 15 august kl. 15. 
 

 


