
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 
 

Udkast Referat af møde i Baneudvalget (BU) tirsdag den 12. juni 2018 

Deltagere:  Tilstede: Georg Bjørn Severinsen (GS), Peter Jensen (PJ), Gitte Bast (GB), og Adam Evans 
(CGK). 

Afbud: Carl Boyum Johansen (CB)  

1. Godkendelse af dagsor-
den 

Intet at bemærke (I.a.b.) 

2.  Opfølgning på sidste re-
ferat 

Der mangler stadig opretning og maling af en del af de hvide pæle på ba-
nen. Det kunne være en opgave for et par frivillige. BU eller CGK tager 
gerne imod hjælp til denne opgave.   

Udviklingsplanen, som kan ses på hjemmesiden, er nu hængt op i to 
store eksemplarer i klubhuset. Først møder vi den i en vandret udgave på 
gavlvinduet ind til mødelokalet ved bistroen. Der næst ses den i en lodret 
udgave i foyeren på en glasvæg ind mod sekretariatet. Planen er et op-
læg til drøftelse blandt klubbens medlemmer og vil blive brugt som afsæt 
for et medlemsmøde i efteråret. Der lægges et skriv på hjemmesiden om 
ideen.  

Efter at afstandsmarkeringerne på banen er flyttet ind til fairway, frafal-
des ideen om at udskifte markeringerne med tykkere pæle.  

3. Siden sidst                
 

GS og PJ orienterede om bestyrelsens strategimøde. Der er i bestyrelsen 
stor opbakning til det arbejde baneudvalget laver og greenkeeperne ud-
fører.  
Der er ved de frivilliges hjælp gjort et stort arbejde rundt om på banen. 
Denne hjælp er uvurderlig. Der været et godt fremmøde på de tirsdage 
der har været planlagt med en høj arbejdsglæde.  

Forsikringen vil betale de udgifter, minus selvrisiko,  vi har haft på at gen-
oprette greenen på hul 6 efter vandalismen sidste år.  

4. Personel 

 

Vi er nu inde i sommerferieperioden. Der vil ikke være fuld bemanding 
på banen hen over sommeren.  

Aksel og Nikolaj er nu igennem deres prøveperiode og forsætter hos os. 
Deres indsats har været meget tilfredsstillende.  

5.  Banen 

Greens  

 
Bunkers  

Pumpe  

Banen er ved at være i rigtig god stand.  

Greens har fået ekstra fokus i år og de bliver bedre og bedre. Dette har 
ind imellem kunnet mærkes, da der er blevet arbejdet mere på dem.  

Bunkers er OK  

De nye vandboringer ved pumpesøen giver ikke den forventede mængde 
vand. Årsagen er undergrunden, der er meget leret. Det betyder, at der 



 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 

 

 

”De frivillige” 

ikke er flow nok til at vi kan pumpe de forventede m3 op. Der forsøges 
andre muligheder for at sikre vanding til greens.  

De frivillige på tirsdagsholdet yder en kæmpe indsats. Flot arbejde. Der 
er nu snak om at inddrage perioden inden standerhejsning i planlægnin-
gen. Dette vil give bedre mulighed for, hvis vejret tillader det, at have ba-
nen klar til standerhejsningen.  

6. Økonomi 

 

Økonomien ser rimelig ud i forhold til budgettet.  

 

7. Projekter       I.a.b.  

8. Materiel 
 

Demodagen med greenkeepermaskiner er flyttet fra den 3.7. til den 4.7. 
på vores anlæg.  
Firmaet Baroness viser deres maskiner til golfbaner frem.  
Efterfølgende vil BU gennemgå maskinparken og vurdere, om vi kan få 
en mere fordelagtig situation, hvis vi laver aftale med Baroness. Her tæn-
kes på økonomi og maskinernes alder.  

9. FGK hjemmeside (WWW) 
 

Der laves en orientering om de udviklingsplaner, der er hængt op i klub-
huset til hjemmesiden. Orienteringen skal ses i sammenhæng med de 
foldere der tidligere i år er lagt på hjemmesiden og kan findes i trykt 
form i foyeren.  

10. Eventuelt 
 
Næste møde 

I.a.b.  
 
Næste møde er i bistroen den 14. august 2018 kl. 16:15  

  


