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bunds 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) tirsdag den 29. november 2022 

Deltagere:  
 
 
 

Klaus Dybro (KD) fg. BU formand, Carl Boyum Johansen (CB), Georg Bjørn Severin-
sen (GS), Charlotte Møller Jensen (CMJ) og Adam Evans (CGK). 
 
Afbud: ingen 

Dagsorden  Referat  

1. Godkendelse af 
dagsorden 
 

Godkendt  
 

2. Opfølgning på sidste 
referat 

Intet at bemærke. 
 

3. Siden sidst  

-Gødningsseminar 

 

 

 

 

-Vinterbane med nye sco-
rekort 

 

-Facebook for ”frivillige” 

 

 

 

-Rating ved DGU/bedre 
Flow  

 

 

CGK har siden sidst været på et seminar omhandlende gødnings-
stoffer mm. arrangeret af Danish Greenkeeper Association (DGA). 
Heri indgik mulighed for at få testet jordbundsprøver med det for-
mål efterfølgende at få råd og vejledning i at opnå den bedste blan-
ding/type gødning til netop den græsart og jordbund som FGK har. 
Jordprøverne er indsendt og vi venter nu spændt på resultaterne. 
En anden god nyhed fra dette seminar var at priserne på diverse 
gødningsprodukter i gennemsnit var ca. 40 % lavere end hvad vi 
normalt betaler. 

Den 15 hullers vinterbane har været genstand for en opmåling så 
der nu efterfølgende har været muligt at udarbejde vinterbanesco-
rekorts. BU takker for den indsats der hermed er gjort for bedst mu-
ligt at servicere klubbens vinterbane spillere. 

En Facebook side for frivillige er i støbeskeen; den frivillige an-
svarshavende redaktør og initiativtager er Flemming Magnusson. 
CGK er planlagt at være en af de primære bidragsydere til siden, 
der er tænkt at skulle sætte fokus på og bidrage til en effektiv orga-
nisering af de frivilliges uundværlige indsats for pleje og vedlige-
holdelse af banen til vores alles bedste. På forhånd skal der lyde 
en stor tak til Flemming for dette uegennyttige bidrag til klubbens 
ve og vel. 

Vi har haft besøg af medlemmer af DGU-stab for opmåling/rating af 
vores sommerbane. 
Ratingen er foretaget med henblik på at ændre fra Out Of Bounds 
markering (hvide pæle) omkring Fredskoven til røde pæle med 
grøn top (strafområde med spilleforbud.) 
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-Sammenhæng mellem 
spillehandicap og 
valg/brug af teested. 

Denne ændring anbefales af Regeludvalget og vil blive afprøvet i 
sæson 2023 – ideen bag dette initiativ er ønsket om at skabe et 
bedre FLOW på banen.  

 Beregning af indvirkning heraf i form af justering af konverterings-
tabeller/spillehandicap foreligger endnu ikke. Dog synes de nye be-
regnede værdier for Course Rating (CR) og Slope Rating (SR) (for-
tæller noget om hvor svær banen er) at afvige så lidt fra hvad vi 
kender, at indflydelsen heraf kun vil medføre ændringer i spillehan-
dicap for få medlemmer og at de i øvrigt vil være små (1 slag).  

BU overvejer løbende metoder og handlinger, der måtte rumme 
muligheder for at tilvejebringe et bedre flow på banen.  Et af disse 
kunne være at skabe en tættere sammenhæng mellem den enkel-
tes spillehandicap og det hertil hørende ”naturlige” teested. Det 
kunne opnås ved at maskinen der udskriver scorekort – helt auto-
matisk udskrev scorekort hvor spille handicap passer til Teested. 

4. Banen - status 

-Greens & forgreens 

 

 

-Vinterbanen 

 

 

-Brug af buggies 

 

 

-Muldvarpe  

Alle greens og forgreens er nu sprøjtet for vinteren og er efter CGK 
vurdering i en god form – især set i forhold til sidste vinters begyn-
delse.  
 
Ændringer af hulplacering og teesteds markeringer vil blive gen-
nemført foreneligt med såvel vejret som greenkeepernes ferie og 
afspadseringsplaner. 
 
Der vil blive tilladt mest muligt brug af ”buggies” i rough områder – 
idet dog vejr og jordbundsforhold i sidste ende vil afgøre omfanget 
heraf. 
 

Bekæmpelse af muldvarpe fortsætter som hidtil dvs. en gang om 
ugen. 

5. Økonomi 

- Status (merforbrug) 

 

 

 

-Budget 2023 

Regnskabet for BU udviser et i forhold til de udfordringer, der har 
været med, mangel på vand og heraf afledt behov for at bruge 
vand fra det kommunale vandværks system, inflation og på nogle 
områder uforholdsmæssige kraftige prisstigninger på kemika-
lier/gødning samt store prisstigninger på energi (el, varme og 
brændstof) – ikke uventet merforbrug. 
 
Budget for 2023 er under udarbejdelse.  
 

6. Personel 

 
Der afvikles fortsat ferie- og friheds-tilgodehavender. 
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7. Projekter 
 
-Træfældning 
 
 
-Pumpesøen 

Vi har en forventning om at HedeDanmark vil fortsætte med at ud-
føre træfældningsplanen i 2023 – gerne i starten af året, når jord-
bunden er tilpas frossen - herunder hører fældning af træerne ved 
pumpesøen. 

Greenkeeperne agter når vind og vejr tillader det – i det nye år – at 
rense op i pumpesøen og gøre den dybere. 

8. Materiel 
 
 

I.a.b. 

9. WWW/INFO  Når vejret tilsiger det (sne o.l.) vil CGK ved brug af adgang til Golf-
box LUKKE BANEN - dette tilstræbes gjort i så god tid som muligt. 

10. Eventuelt 
 
-Næste møde  

 
Der er planen at holde næste møde tirsdag den 7. februar 2023 
med start kl. 16 i Maskinhuset. 

 


