
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 
 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) tirsdag den 11. juni 2019 

Deltagere:  Tilstede: Peter Jensen (PJ), Georg Bjørn Severinsen (GS), Lene Understed Jacobsen (LJ) og 
Carl Boyum Johansen (CB) 

Afbud: Adam Evans (CGK) 

1. Godkendelse af dagsor-
den 

Godkendt. 

2.  Opfølgning på sidste re-
ferat 

Fremover vil BUM referater også blive fremsendt til Anne Mette Mørk. 
Der blev uddelt/udfyldt Samtykke-erklæring vedr. brug af fotomateriale 
mv. på FGK-hjemmeside for Lene. 

3. Siden sidst   

 

Venner    

BU & CGK har nu gennemført det planlagte besøg ved en ”lokal” grusgrav 
og dennes ejer og indgået aftale om fremtidig levering af materialer – til 
en gunstigere pris end den vi betaler i dag. 

BU hilser etablering af foreningen ”Frederikshavn Golf Klubs Venner” vel-
kommen og ser frem til et frugtbart samarbejde til gavn for den videreud-
vikling af vores flotte golfbane.  

4.  Banen 

Lejeforbedring 

 

 

 

 

 

 

 
NUL Huller 

 

 

 

Afgræsning af stier 

 

 

 

 

 

Der var enighed om at genindføre lokalreglen om lejeforbedring af hensyn 
til pleje og vedligehold af banen. Den træder i kraft fra lørdag den 15. juni 
og lyder fortsat som følger: 

” Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, 
klippet til under 5 cm eller lavere, må spilleren tage lempelse 
uden straf én gang, ved at placere bolden indenfor et scorekort 
fra punktet, hvor bolden lå. 

Lempelsen skal være i det generelle område og ikke nærmere 
hullet. 

Projektet ”Nul Huller” på banen er nu genopstartet. I tidligere sæsoner 
har vi oplevet et stort svind i antallet af poser – fyldt med en såsæd blan-
ding af jord, sand, græsfrø og gødning - der bruges hertil. BU henstiller 
derfor til alle medlemmer om at aflevere poserne igen efter endt brug – 
tomme som fulde.  

Der er gennemført et større arbejde med mange af vores stier – så de nu 
fremstår mere klart definerede hvad angår start og slut af dem. BU vil i 
den forbindelse gerne opfordre alle til at følge devisen: ”Gå hvor græsset 
er mindst slidt” – her med tanke på det område der følger umiddelbart ef-
ter stedet hvor en sti ender og f.eks. går over til at blive fairway. 
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Danmarks turnering 

 

 

 

Springvands søen 

 

 

Teesteder & sponsorat 

 

 

 

 

 

Vores greenkeeper har her på det seneste ydet en ekstraordinær indsats 
med at gøre vores bane klar med alt hvad dertil hører (skiltning – marke-
ring af strafområder/arbejdsområder – etablering af dropzoner mm) til af-
holdelse af Danmarks turnering, der spilles i weekenden i uge 24.  

Arbejdet med at forskønne området i og omkring springvandssøen ved 
klubhuset er ikke tilendebragt og vil således fortsætte i den nærmeste 
fremtid. 

De nye og/eller gennemrenoverede teesteder er nu blevet taget i brug, 
men de er naturligvis fortsat lidt ”sarte” og bør derfor også af denne 
grund og af respekt for greenkeepernes arbejde fortsat behandles med 
lidt ekstra omsorg. I tilslutning hertil skal det – med glæde – oplyses, at 
der er stillet ekstra midler til rådighed til optimering af pleje of vore tee-
steder gennem et sponsorat ydet af firmaet JMC Ltd.  

5. Økonomi 

Budget/regnskab 2019 

 
Leasing aftaler 

 

 

Der kan konstateres et mindre merforbrug – der forventes udlignet hen-
over sæsonen.   

Som opfølgning på dette område (leje af maskinmateriel) kan det nu afslø-
res at den store uegennyttige indsats fra Hans Jørgen Nymarks’ side 
ovenud har båret frugt.  

I de nye aftaler indgår tillige leje af roller & sprayer til greens på yderst at-
traktive vilkår. Dette er bl.a. opnået ved at forlænge leasingaftalerne for 
de enkelte maskiner.  

 

6. Personel 

Frivillige jobs 

 

 

 

 

 

Kommunalt projekt  

BU sætter meget stor pris på det store arbejde de frivillige udfører og op-
levede generelt at løsning af opgaverne blev bedre planlagt og koordine-
ret til stor glæde for alle medvirkende og med meget synlige resultater. 

Som lidt malurt i bægeret har det dog nu måttet konstateres at antallet af 
frivillige, der tilmelder sig/møder op er faldet drastisk til blot nogle få ild-
sjæle – hvor der i starten til tider var mere end 25 der mødte op.   

BU vil sammen med øvrige aktive medspillere tage problemet op til drøf-
telse i allernærmeste fremtid for at klarlægge årsager hertil og hvad der 
evt. skal ske af ændringer til koncepten med de frivillige jobs. 

Der er i forbindelse med et kommunalt projekt indledt drøftelser med 
kommunen om at få en eller flere personer involveret/engageret til at 
styrke indsatsen primært indenfor de arbejdsopgaver, der har med vedli-
gehold og pleje af banen at gøre. Mere herom på FGK-hjemmeside, når vi 
er kommet i mål med forhandlingerne. 
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7. Projekter 

GOLFsporet 

Projekt GOLFsporet kører fint i FGK og der er allerede nu – relativt tidligt 
på sæsonen – nok data til rådighed til at greenkeeper staben kan gøre 
brug heraf i planlægning af banens pleje. BU påskønner alle de deltagende 
spilleres medvirken og håber på at mange fortsætter med at støtte dette 
projekt. 

8. Materiel 

 

 

Det nye materiel (Roller /Sprayer) er taget i brug og fungerer meget til-
fredsstillende. 

9. WWW/Information 

 

 Intet at bemærke. 

1o. Eventuelt 
 
Næste møde  

 

Næste BUM er planlagt afholdt tirsdag den 6. august i klubhuset med start 
kl.16. 

  


