
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 
 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) mandag den 12. august 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 

Intet at bemærke (I.a.b.) 

3. Siden sidst   

”Frivillige”   

 

 

”Miljøplan” og ”Oversigt 
over årlige omkostnin-
ger til Banens Vedlige-
holdelse”  

 

 

 

 

 

 

 

Prioriteringsliste 

 

 

 

 

Forslag/forespørgsler 

 

Fra mødet med de frivillige den 6. august skal det oplyses at de frivillige 
fremover vil blive organiseret i arbejdsteams; det kunne teams til hen-

holdsvis Teesteder, Standpladser og Stensætninger. Efterårets gene-
relle arbejdsdage er tirsdag 08:30 – 12:00 i lige uger. Der var enighed om 
at fortsætte arbejdet efter standerstrygning, også til større samlede arbej-
der. 
 
Greenkeeperne har udarbejdet et forslag til en ”Miljøplan”, der tager sigte 
mod et reducere brugen af olie/diesel og benzin i maskinparken til fordel 
for eldrevet (batteri) maskineri.  
Endvidere har CGK på BU’ opfordring udarbejdet en oversigt over hvad 
det årligt koster at pleje/vedligeholde de forskellige dele af banen, dvs. 
Greens, Forgreens, Teesteder, Fairways, Rough og Bunkers opdelt i udgif-
ter til materialer som sand, gødning, knive, græsfrø mm, brændstoffor-
brug og mandetimer.  
BU enedes om at holde et møde med greenkeeperne efter standerstryg-
ning for en indgående drøftelse og sagsbehandling af dette materiale samt 
for at indlede arbejdet med at lave en koordineret ”Visionsplan” for banen 
– heri vil der også indgå overvejelser og ideer for fremtidige anskaffelser 
af mere miljøvenlige materiel/maskiner.  
 
CGK har tillige udarbejdet en såkaldt ”Priority List”, der afspejler hans syn 
på de vigtigste større arbejder, der bør gennemføres – prioriteres - på ba-
nen. Listen omfatter såvel anskaffelse af nye sprinkler, renovering og gen-
opbygning af diverse bunkers, forstærket indsats på fairways, byg-
ning/hævning af nogle teesteder mm. BU vil lighed med ovenstående – 
dvs. koordineret med CGK – til efteråret bearbejde og videreudvikle 
denne prioriteringsliste. 
 
LJ har modtaget en del forslag/forespørgsler fra nogle af ”damedagens” 
medlemmer kvinder vedr. banens status og udvikling. Se mere herom un-
der pkt. 4 Banen (i – iiiii). 
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4.  Banen 

 

Status/kvalitet 

 

 

Forslag/forespørgsler 
fra nogle af FCK’s damer  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

BU vurderer tilstanden af banens greens og teesteder som generelt til-
fredsstillende.  

Samme er ikke tilfældet for vores fairways. DGUs ekspert på området er 
derfor inviteret til at komme og besigtige banen og give såvel ”gode” råd 
og vejledning om pleje som de hermed økonomisk forbundne forhold for 
at lave gode fairways - til støtte for BU/CGK. 

i. Teested 50/54 på hul 3 – udslag stedet ønskes placeret på et plant (hori-
sontalt) område og ikke som nu ofte på et skrånende. BU underretter CGK 
herom.  

ii. Manglende OOB-afmærkning (hvide pæle) på finalen af hul 18 ønskes 
afhjulpet – er udbedret.  

iii. På teestedet på hul 4 på Par3-banen generer/forhindrer nedhængende 
grene et fornuftigt ”højt” udslag. Træerne vil blive søgt stynet. 

iiii. Manglende sand i nogle bunkers. Indkøb af sand og efterfyldning vil 
finde sted i takt med at de økonomiske midler hertil er til rådighed. 

iiiii. Ønske om opsætning af et XX meter højt hegn, der skulle forhindre at 
vildfarne bolde, der slås ud fra teestederne 58 og 64 på hul 3 lander på og 
omkring greenen på hul 4 – BU ser pt ikke dette som praktisk gennemfør-
ligt, men henstiller til en stringent efterlevelse af brugen af ”FORE Ven-
stre” hvis bolde tager den forkerte kurs ved udslag på hul 3.  

5. Økonomi 
Budget/regnskab 2019 

BU konstaterede med glæde at merforbruget der var opnået ultimo juni 
måned nu er reduceret betragteligt.  

Omend BU gerne så en robot plæneklipper introduceret i FGK  - her og nu 
– er en sådan investering desværre ikke forenelig med klubbens økonomi-
ske råderum. 

6. Personel 

Kommunalt projekt  
Dialogen med kommunen om at få en eller flere personer involveret/en-
gageret til at styrke indsatsen primært indenfor de arbejdsopgaver, der 
har med vedligehold og pleje af banen at gøre fortsætter.  

7. Projekter Udarbejdelse af en Visions plan og en prioriterings liste (se pkt. 3) 

8. Materiel I.a.b.  

9. WWW/Information 

 

 BU diverse pjecer, som f.eks. ”Pas godt på vores bane – etikette regler”, 
søges løbende opdateret og videreudviklet. Ny udgivelser vil dog først gå i 
trykken i 2020.  

1o. Eventuelt 
Næste møde  

Næste BUM er planlagt afholdt tirsdag den 10. september i klubhuset med 
start kl.1530. 

  


