
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 
 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) tirsdag den 12. september 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 re-
ferat 

Undersøgelse og overvejelser vedr. egen brøndboring midlertidigt indstil-
let. 

Skaden på palisadevæg ved sø/green på hul 5 kan på grund af de store 
mængder nedbør og meget blødt føre ikke udbedres her og nu.  

Greenkeeperne vil selv gennemføre det nødvendige gravearbejde når 
det er foreneligt med vejret og bundforholdene.  

På baggrund af de indhøstede erfaringer med robot plæneklipper under 
den praktiske test på banen – stilles dette projekt i bero på ubestemt tid. 

 

3. Siden sidst  

-Turneringer                       
 

DM og klubmesterskaber gennemført på trods af den store mængde 
regn i den seneste tid. 

4. Årets planlægning 

 

 

 

 

-Vinterplan 

Henover efteråret gøres ”vinterbanen” klar – vil ske efter samme kon-
cept som sidste år. Vintergreens etableres på for-greens og særlige vin-
ter teesteder etableres på lignende vis som sidste vinter.  

Øve anlæg (Driving range, putting greens mm.) og Par 3 banen vil gene-
relt være åben for brug hele vinteren igennem – dvs. når de ikke er dæk-
kede af sne.  

Det er planen i løbet af vinteren at gennemføre dræning (udlægge dræn) 
på hullerne 10, 11, 17 og 18. Tanken er at lægge et hoveddræn op i gen-
nem fairways suppleret med side dræn for ca. hver 10 m.  

Endvidere at påbegynde etablering af nye teesteder på hul 16 og udvi-
delse af vandhazarden til højre for greenen på samme. Den højre green 
bunker forbliver indtil det nye teested tages i brug – det forventes at ske 
ved starten af 2019 sæsonen. 

5. Personel 

-Greenkeeper 

Henrik returnerer efter endt skole i næste uge.  

Allan Poulsen’ midlertidige ansættelse er principielt stoppet; Allan har 
dog meldt sig til at tage nogle Weekend vagter henover efteråret. 
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6.  Banen 
-hul 5  
 

 

Vedr. ødelagt palisadevæg på hul 5 – se ovenfor. 

 

7. Økonomi               

-Budget/kontoplan 2017 

 

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

8. Projekter               

-broer 
Den sydlige bro på hul 10 og den ene bro på hul 16 står overfor at skulle 
udskiftes; det vil ske i den allernærmeste fremtid – de nye broer er fær-
digbyggede. 

 

9. Materiel 

-leasing 

 

Der arbejdes nu målrettet imod indgåelse af leasingaftaler for henholds-
vis en minigraver og en såkaldt ”trencher”; sidst nævnte skal bruges til 
den store ”drænings” opgave beskrevet ovenfor under pkt. vinterplan.  

10. FGK hjemmeside (WWW) 
 
 
 
 

Efterfølgende www sider: 
”Anlægsprojekter”, ”Banen i tal”, ”Maskinpark” og ”Vedligeholdelses 
standarder” er opdaterede og vil snart blive ”uploaded” på FGK hjemme-
sider.  
 

11. Eventuelt 
 
-Næste møde 

 
 

Næste møde er planlagt afholdt tir den 24. oktober med start kl. 1530. 
 

 


