
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 
 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) tirsdag den 5. december 2017 

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

1. Godkendelse af dagsor-
den 

Intet at bemærke. 
  

2.  Opfølgning på sidste re-
ferat 

-Frivilligt arbejde 2018 

En foreløbig plan for hvorledes ”frivilligt arbejde” for den kommende sæ-
son kunne udfolde sig blev drøftet indgående. Flg. tiltag overvejes: 

- Afholdelse af et ”Kick-off ” møde i februar med deltagelse af de 
frivillige for drøftelse af opgaver og tidsplan mm 

- En tirsdag om måneden koncentreres indsatsen om et større 
projekt, der forudsætter at mange deltager inkl. greenkeeperne. 

- Hver anden tirsdag helliges til mere rutinemæssige opgaver af 
mindre omfang (f.eks. oprydning på standpladser (rengøring af 
bænke o.l.) 

- CGK barsler med en plan for 6-7 større frivilligt arbejder projek-
ter for 2018 i nær fremtid – som et oplæg.  

- I marts inviteres der 1 eller 2 gange til frivilligt arbejde på en lør-
dag – klargøring til sæsonen. 

- Tentativ plan (oplæg) for frivilligt arbejde i første halvdel af 2018 
er: 
Marts: 6., 13. og 20. 
April: 3. og 17.  
Maj: 8., 15. og 22. 
Juni: 5. og 19. 
Juli: arbejdsfri 

3. Siden sidst                
 

GS orienterede om nyt fra bestyrelsens sidste møde (se referat fra sidste 
best. møde for nærmere på FGK hjemmeside). 

Der er sket udskiftning i BU – Jørgen Pape er efter mange års tro tjeneste 
udtrådt af BU og afløst af Peter Jensen.  

 

 

4. Årets planlægning 

Vinterplan 

Det er fortsat planen at lægge dræn på hullerne 10, 11, 17 og 18 i løbet 
af vinteren - startende i januar såfremt vejret tillader det. Forinden dette 
arbejde indledes søges kort over evt. nedgravede gasledninger og el- 
kabler på de omtalte huller fremskaffet. 
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5. Personel 

-Greenkeeper 

Fra den 1. januar ansættes Gery Evans som greenkeeper – hans fokus-
områder vil være dræningsopgaven og løsning af de opståede problemer 
med palisadevæg ved søen på hul 5. Før sidstnævnte igangsættes skal 
der træffes en aftale med kommunen herom - ved GS. 

Der skal endvidere annonceres efter en ”trainee mechanic”, der skal op-
læres i servicering, reparation, indstilling og brug af klubbens store 
greenkeeper maskinpark. Endvidere skal der ansøges om at få en green-
keeper sæson ansat fra marts af.  

  

6.  Banen 
 
 
 
 

Sommer greens lukket.  

Det blev besluttet at udarbejde et katalog (en log) over hvert hul på ba-
nen; skal indeholde såvel status for hvert hul som ønsker til forbedrin-
ger/ændringer.  PJ er tovholder på dette projekt. 

BU ønsker at introducere ”firkantede” afstandsmarkeringspæle til afløs-
ning for de runde pæle vi pt. har. Dette for at gøre afstandsmarkerin-
gerne mere synlige og således formindske sandsynligheden for at for-
veksle dem med gule og røde hazard markerings pæle. 

Der er ansøgt om ”Tilladelse til etablering af to vandforsyningsboringer, 
indvinding af op til 10.000 m3 grundvand pr. år til vanding af golfbaner, 
samt indvinding af op til 12.000 m3 overfladevand pr. år til vanding af 
golfbaner” hos Frederikshavn Kommune. Mere herom næste gang. 

 

7. Økonomi Regnskab for november måned peger på en mindre budgetoverskridelse. 

8. Projekter               
Se andetsteds. 

9. Materiel 

 

Intet at bemærke – dvs. uændrede intentioner om leasing af minigraver 
og ”trencher” i starten af det nye år. 

10. FGK hjemmeside (WWW) 
-Nyheder fra BUM 
 
 

 
Det er BU’ opfattelse at bestræbelserne på at holde klubbens medlem-
mer bedre orienterede om tiltag for så vidt angår arbejder mm på banen 
har haft den ønskede effekt og vil derfor blive fortsat. 

11. Eventuelt 

-Næste møde 

 

Næste møde er planlagt afholdt tir den 9. januar 2018 med start kl. 1400. 

 


