
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 
 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) tirsdag den 14. august 2018 

Deltagere:  Tilstede: Georg Bjørn Severinsen (GS), Peter Jensen (PJ), Gitte Bast (GB), Carl Boyum Johan-
sen (CB) og Adam Evans (CGK). 

Afbud: Ingen 

1. Godkendelse af dagsor-
den 

Intet at bemærke (I.a.b.) 

2.  Opfølgning på sidste re-
ferat 

I.a.b. 

3. Siden sidst              Arbejdet med opretning og maling af hvide, røde og gule pæle er ikke  
helt i mål endnu. 
 

4. Personel  Afvikling af ferie og frihedstilgodehavender foregår efter planen. 

6.  Banen 
Greens 
 
 
 
 
 
 
 
Teesteder – renovering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boldvaskere 
 
 
 
 
 
 
 

Greens er fortsat et fokusområde og fremstår pt i en rigtig flot stand.  

Det har imidlertid været nødvendigt at supplere vores normale (egen) 
vandforsyning til sprinkling af greens med vand fra kommunens vandfor-
syningsnet. Dette fordi de etablerede vand-/brøndboringer slet ikke står 
mål med det forventede resultat og fordi vandstanden i pumpesøen er 
faldet drastisk, som en effekt af de seneste måneders tørke. 

Der er mange teesteder der trænger til en overhaling – nogle steder skal 
der endog gennemføres en ”totalrenovering”. Sidstnævnte vil betyde at 
der gennemføres en nivellering med efterfølgende græs-såning og gød-
ning. Mens det sker vil pågældende teesteder være lukket. Arbejdet her-
med tilrettelægges således at kun et teested per hul totalrenoveres ad 
gangen. Hvis f.eks. et 58-teested skal totalrenoveres på et givet hul vil 58 
teestedet midlertidigt – dvs. så længe renoveringen pågår - blive placeret 
ved 50- teestedet og omvendt på andre trængende huller. Dette arbejde 
forventes at blive igangsat i starten af oktober.  

Det er konstateret at nogle boldvaskere bruges meget mere end andre; 
sprinklervæsken i dem bliver hurtigere ”ulækker” og ildelugtende. Det 
gælder især de boldvaskere, der er opsat lige efter de søer/vandhuller 
hvor man grundet den lave vandstand kan opfiske mudrede og snavsede 
bolde.  

BU vil gerne henstille til alle om at vise hensyn ved at vente med at ren-
gøre og vaske disse ”søbolde” til man kommer tilbage til Vaskepladsen 
ved klubhuset. 
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Røde og gule pæle 

I ny og næ finder man en rød eller gul pæl liggende ned og forsøg på at 
finde det forberedte hul den er tænkt at stå i mislykkes oftest. Det pyn-
ter ikke på en golfbane med hazard pæle, der blot ligger og flyder.  

Der skal derfor indtrængende opfordres til – når der er behov for at 
flytte en rød eller gul pæl væk fra ”skudlinjen” – nøje at observere hvor 
den skal genplaceres allerede inden den tages op af jorden – for herefter 
at placere den optagne pæl så den tydeligt viser hvor den igen skal put-
tes i jorden. 

7. Økonomi 

 

Der er enighed om at BU er nødsaget til at udvise større mådehold for 
resten af året. Der kan pt således konstateres et stort forbrug for så vidt 
angår drift af maskiner og vedligeholdelse af banen.  

8. Materiel 

Greenklipper 

 

 

 

BU & CGK har et stærkt ønske om at få udskiftet de nuværende green-
klippere – de er nedslidte og det kræver megen ”værkstedstid” at holde 
dem operative. Bestyrelsen præsenteres for tilbud om indkøb/leasing af 
en ny på det kommende bestyrelsesmøde.  

Der er indhentet tilbud på nye maskiner og der udarbejdes en plan for lø-
bende udskiftninger i maskinparken.  

9. Projekter 

 

Planen – opslået i klubhuset – følges. 

10. FGK-hjemmeside 
 

 
I.a.b. 

11. Eventuelt 
 
Næste møde 

 

 
 
Næste møde er planlagt afholdt den 18. september med start kl. 1615 
 

  


