
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) tirsdag den 13. april 2021 

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

Afbud: Ingen 

1. Godkendelse af dagsor-
den mv.  

GS indledte med at byde velkommen og takke for de mange input til dags-
ordenen, der godkendtes uden bemærkninger. 

2. Opfølgning på sidste re-
ferat 

Golfklubbens Venner 
 
Samlet møde for udvalg 

BU konstaterede med glæde og tilfredshed at Frederikshavn Golfklubs 
Venner har doneret kr. 8.300 til indkøb af en opstregningsmaskine til 
strafområder.  

Det planlagte møde med udvalgene (denne gang med udvalgsformæn-
dene) er blevet udsat til en gang efter den 3. maj.  Datoen er endnu ikke 
fastlagt. 

3.  Siden sidst 
Åbningstider – klargø-
ring til Ecco touren 
 
 
 
 
Golf Manager 

Fra d. 7/4 åbnes banen generelt fra kl. 7.00 – hvis der ikke har været nat-
tefrost. 

For at bringe banen i god stand før Ecco touren i uge 31 (2-8 august) vil 
banen dog først åbne kl. 9.00 hver 3. tirsdag. Første gang det sker, er den 
27. april – hvor der vil blive eftersået. 
CGK blokerer for bestilling af tee-times i disse perioder. 

Klubbens Golf Manager Inge Møller Thomsen møder 3. maj og vil snarest 
herefter aflægge besøg hos greenkeeper staben. 

4 Banen 

App’en fra GFLR  

 

Affaldsstativer 

 

Teesteder 

 

64- tee steder 

Greens 

Boldvaskere 

Indsamling af pant fla-
sker/dåser. 

App’en fra GLFR er ved at være klar til brug. Den giver CGK mulighed for at 
kortlægge/positions bestemme og plotte alle forhold/installationer på ba-
nen (GPS-data). 

Frivillige søges til at hjælpe greenkeeperne med at indsamle affaldssæk-
kene fra de på banen opstillede affaldsstativer; så det sker med større re-
gelmæssighed og hyppigere. 

De teesteder der er blevet ”beklædt” med rullegræs vil fortsat være luk-
kede i en længere periode. Der skal mere varme til nede i jorden for at få 
græsrodnettet til tage ordentligt fat og græsset til at vokse. 

64- teesteder forventes etableret om senest en uge. 

 Pesten på mange greens er kureret, men de mørke pletter den har efter-
ladt vil først forsvinde når eftersåning, gødning og mere varme i jorden får 
græsset til at gro. 

Det er ikke alle de nu opsatte boldvaskere der fungerer ordentligt – green-
keeperne vil efterse dem og evt. helt fjerne de der er behæftet med fejl. 

Arbejdet med at indsamle/sortere og sælge pantflasker/dåser (der repræ-
senterer en værdi af mange tusinde kroner om året) fra de rundt på banen 
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Renovering af bunkers 

 

RESPEKTER Arbejdsom-
råder/afspærringer og 
teested markeringer. 

 

 

Strategi/vision 

 

Klipning af rough i 2021 

opstillede flaskeindsamling containere), er desværre ikke sat ordentligt i 
system/organiseret. BU medlem tager kontakt til bl.a. bistrobestyreren 
herom i nær fremtid.  

Den igangværende renovering af bunkers er midlertidigt standset fordi 
maskinen der skal rive i bunkers er havareret. Den forventes at være ope-
rationsklar igen om små 2 uger.  

En af de metoder greenkeeperne benytter sig af for at bringe banen i en 
god stand hurtigst muligt, er at afspærre visse områder for ”færdsel”, 
markere arbejdsområder hvor der eftersås/gødes og flytte teesteds mar-
keringer for at minimere slitage. Det er altså en opgave som vi alle får eller 
har gavn af. 

Det er derfor med stor undren at BU må erfare, at der er medlemmer af 
klubben, der mener sig i deres gode ret til at flytte rundt på disse afspær-
ringer og markeringer. Vi opfordrer alle til at respektere greenkeepernes 
arbejde ved ikke at flytte rundt på disse markeringer/afspærringer. 

 

BU enedes om at tiden nok snart var moden til igen at se på ”Hvor er vi nu 
nået til med at få omsat de planer, der foreligger for banens renovering og 
udvikling?” og ”Hvor skal vi hen i fremtiden? Drøftelser herom fortsættes. 

Endvidere blev GS anmodet om at indlede drøftelser om fordele og ulem-
per ved at skabe en fast sammenhæng mellem en persons handicap og de 
teested vedkommende skal/bør benytte med bestyrelsen – med det over-
ordnede formål at forbedre flowet og spilleoplevelsen på banen.  

BU har indhentet flere tilbud på klipning af rough i 2021.  (Vores egen ma-
skine er meget tæt på at være nedslidt) Aftale herom forventes indgået 
snart.  

5.  Økonomi 

Budget – afvikling 

Driftsregnskabet ser tilfredsstillende ud. 

6. Personel 

 

 Intet nyt at berette om. 

7. Projekter 

Robotklipper 

 

 

Natur/Gydepladser  

Der undersøges diverse muligheder for at få robotklippere introduceret i 
FGK. Hul 9 eller 10/18 kunne være en option; en anden kunne være Driv-
ing range og Par 3 banen. Intet er afgjort eller besluttet, men temaet drøf-
tes videre næste gang og i mellemtiden også med andre interessenter. 

 

Muligheden for at etablere gydepladser i bækken på tværs af hul10/18 
undersøges. 

8. Materiel 
Intet nyt at bemærke. 
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9. WWW/Information 

Gi BU en hånd 

Oprydning og sanering af BU materiale på FGK-hjemmesider fortsætter.  
Observerer man forkerte/modstridende informationer må man meget 
gerne underrette et medlem af BU herom. 

10. 
Eventuelt 

Næste møder 

 

Næste møde er planlagt afholdt mandag den 10. maj kl. 1530.  

Mødet er tænkt indledt med en inspektionsrunde af banen. 

  
 


