
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) mandag den 12. oktober 2020 

Deltagere:  Tilstede: Georg Bjørn Severinsen (GS), Carl Boyum Johansen (CB), Charlotte Møller Jensen 
(CMJ) og Adam Evans (CGK) 

Afbud: Ingen 

1. Godkendelse af dagsor-
den 

Intet at bemærke (I.a.b). 

2. Opfølgning på sidste re-
ferat 

Oprydning 

Flisebelagt sti 

BU har en forventning om at den efter fældning og styning af træer i skov-
området ved hul 5 og 6 påkrævede oprydning må overlades/færdiggøres 
af greenkeeperstaben og meget gerne med hjælp fra de frivillige. 

Lægning af fliser ved Driving-range er påbegyndt og det forventes at ville 
tage nogle uger at færdiggøre.      

3.  Siden sidst 

Udskiftning af BU med-
lem 

 

Beslutning truffet af be-
styrelsen  

 
Formanden for BU havde fornøjelsen af at præsentere Charlotte Møller 
Jensen som nyt medlem af BU – hun afløser Lene Understed Jacobsen. 
 
”Bestyrelsen har søndag d. 11. oktober 2020 besluttet at Peter Jensen ikke 
længere er en del af baneudvalget. Peter Jensen har ikke selv haft ønske 
om at stoppe i baneudvalget, men vi var i stor risiko for at miste halvdelen 
af vores greenkeeperstab, hvilket bestyrelsen ikke ønsker. Der skal ikke 
herske tvivl om, at vi mener, at Adam er den rette til at stå i spidsen for ba-
nens udvikling. Derfor ser vi os som bestyrelse nødsaget til at agere på 
dette, for at sikre klubbens drift. Dette er essentielt, for at få genopbygget 
den tillid og respekt der er nødvendig for at reetablere et godt arbejds-
miljø”. 

4 Banen 

Hovedvandledninger til 
sprinkleranlægget 

 

 

 

Renovering af bunkers 

 

 

 

P-pladsen 

 

Der er indhentet tilbud på en total udskiftning af hovedvandledningsnet-
tet mm på banen, der forsyner vores sprinkleranlæg; det lyder på ca. 1 
mio. kr. Et sådant beløb ligger ikke umiddelbart indenfor det muliges 
kunst. De årlige udgifter til at reparere utætheder beløber sig igennem de 
sidste par år til 30-40.000 kr. Så noget bør der ske. 

Der er et stort antal bunkers (9 stk.), der trænger til en gennemgribende 
renovering/reparation. Green keeperne lægger ud med at arbejde på:        
-venstre green bunker på hul 3,  
-højre green bunker på hul 14 og 
-højre og bagved liggende green bunker på hul 16. 
Greenbunkeren på hul 16 bliver delt i 2 – således at den del der ligger bag-
ved greenen bliver adskilt fra den del der ligger i højre side af greenen. 
Det vil gøre det nemmere for greenkeeperne at klippe og pleje arealet på 
og omkring greenen.  

Klubbens store P-plads trænger desværre igen til en hånd – opfyldning & 
planering med grus/sten. Udgiften hertil baseret på erfaringer fra tidligere 
år anslås til ca. 35.000 kr. BU har på den baggrund besluttet at udskyde 
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Vintergreens 

 

 

 

 

Brune pletter på greens 

denne opgave indtil der er sikkerhed for at udgiften hertil kan holdes in-
denfor den tildelte budgetramme. 

Planen for etablering af vintergreens og vinter teesteder i 2020/21 er lig 
den for sidste vinter. Omkring standerstrygning (sidst i okt.) forberedes 
vintergreens. De etableres primært på fore-greens områderne, topdresses 
mv. og markeres tydeligt med blå spraymaling.  

Så længe der fortsat spilles til sommer greens skal de skånes ved at man 
får frit drop ud af dem (lokalregel skal forfattes herom).  
Vinter teesteder bliver atter placeret på forkant af sommerteestederne 
(som sidste år).  

Der er kommet sygdom i græsset på mange af vores greens – tegnet 
herpå er de brune pletter. Det er desværre noget der ligesom COVID 19 
smitter – dvs. bliver overført fra den ene green til den anden ved den 
færdsel der foregår af spillere og maskinmateriel. 
Der er foreløbig sprøjtet herfor en antal gange; kuren omfatter også at der 
Spikes, eftersås og gødes, men der er ingen garanti for hurtig helbredelse.  

Senere på sæsonen gives alle greens en såkaldt ”vinter-spray” der skal 
bringe greens helskindet igennem vinterens frost, væde og kulde, men 
den virker kun i ca. 3 måneder og må kun anvendes 2 gange henover vin-
teren.  

5.  Økonomi 

Budget – afvikling 

BU budget 2021 

Langtidsbudgetter 

 
Regnskab for årets første 9 måneder blev gennemgået og fundet tilfreds-
stillende; der var således ingen indikationer på at budgettet ikke kunne 
holdes. 

Udarbejdet budget for 2021 med en budgetramme på 3.15 mio. kr. blev 
fundet klar til at blive fremsendt til bestyrelsen.  

BU agter fremover at udarbejde kommende års budgetter med en prisin-
deksregulering på 2% årligt.  

6. Personel 

Mandskab i 2021/2022 

 

 

Møde med greenkee-
perne 

BU vurderer at behovet – ønsket – for sammensætningen af fremtidig 
greenkeeperstab er flg.: 
-3 fastansatte greenkeepere 
-1 ansat i 7 mdr. fra april til og med oktober – skal bl.a. guide de frivillige  
-2 sæson ansatte i hver 3 mdr. i højsæsonen. 

Der er planlagt afholdt møde mellem BU og alle i greenkeeperstaben den 
9. november 2020 kl. 12 for at drøfte og udveksle erfaringer fra året der 
gik.  

7. Projekter 

Husquarna robot klipper 

BU har modtaget et tilbud på køb af robotklippere til klipning af semi-
rough - samlet pris lidt over 1 mio.kr; heri ikke indregnet udgifter til etab-
lering af lade stationer rundt omkring på banen – der skal lægges mange 
meter elkabel for f.eks. at holde en robot kørende på hul 14. 

CGK udarbejder på den baggrund et par modeller (fra en skrabet model 
med indkøb af få robotter til en lidt mere ambitiøs med flere robotter), 
der som udgangspunkt omfatter de nærmest klubhus og/eller pumpehus 
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(begge steder er der nem adgang til strøm) liggende huller. Beskrivelse af 
hver model omfatter naturligvis en tilhørende finansieringsmodel.   

8. Materiel 

Salg af materiel 

 

 

Rough plæneklipper 

 

 

Robotklipper til fairways 

Det er ikke lykkedes at bortsælge noget af det maskinmateriel, som vi me-
ner ikke længere at have behov for. Det betyder også at der ikke ad den 
vej er tilført ekstra midler til BU budgettet, der kunne tænkes anvendt til 
f.eks. indkøb af robotplæneklippere.  

En evt. introduktion af et antal robotplæneklippere til semirough ville be-
tyde et brugen af vores ”slidte” roughklipper kunne reduceres og dermed 
udskyde tidspunktet for en større og bekostelig renovering af samme eller 
indkøb af en ny (nypris ca. 800.000kr.). 

BU har besluttet at takke nej til det attraktive tilbud klubben har modtaget 
på køb af den store robotplæneklipper vi havde på prøve/test til klipning 
af fairways på hullerne 10 og 18 mm. Vi har simpelthen ikke råd og vores 
fairway klipper er i en god stand. 

9. WWW/Information Udkast til opdatering af BU Forretningsorden og beskrivelse af klubbens 
Målsætning for banen udarbejdet; skal sikre at der er overensstemmelse 
med FGK’s ”Bestemmelse og retningslinjer” opdateret januar 2020.   

10. 
Eventuelt 

Næste møde  

 

Mødeplan  

Næste BUM er planlagt afholdt mandag den 9. november i klubhuset i 
umiddelbar tilslutning til fællesmødet med keeperstaben. 

Foreløbig mødeplan udarbejdet - sigter på at holde BU møder på en man-
dag og en uge forud bestyrelsesmøderne. Datoerne er: 

-mandag den 23. november 2020 

-mandag den 11. januar 2021 

-mandag den 8. februar 2021 

-mandag den 8. marts 2021 

  
 


