
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 
 

Referat af et kort prioriteringsmøde i Baneudvalget (BU) mandag den 
14. januar 2019 

Deltagere:  Tilstede: Georg Bjørn Severinsen (GS), Peter Jensen (PJ), Adam Evans (CGK) og Carl Boyum 
Johansen (CB)  

Afbud: Ingen 

1.  Banen - Projekter 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antallet af større og mindre renoverings, vedligeholdelses- omlægnings-
projekter på vores bane er stort. Ikke alle vil derfor nødvendigvis kunne 
afsluttes – færdiggøres - før sæsonstart (standerhejsning) i 2019. 

BU har derfor fundet det hensigtsmæssigt at koordinere og prioritere 
sammen med greenkeeperstaben hvilke opgaver der især skal nyde 
fremme. 

Formålet hermed er at søge at få banen som helhed til at fremstå i den 
bedst mulige – både æstetisk og spillemæssige – tilstand.  

Efterfølgende listes til information for klubbens medlemmer den valgte 
prioritering af arbejder. Nogle af disse er grundet greenkeeperstabens og 
de frivilliges kæmpe energiske indsats allerede nær afslutning. 

Prioritet 1:  
Hul 3 - Færdiggøre oprydning og oprensning af Pumpesøen – herunder 
oprydning efter træfældning & udjævning af de gravede volde.  

Prioritet 2:  
Hul 6 – fjernelse af jernplade; udføres sideløbende med arbejder på hul 
7. 
Hul 7 – færdiggør oprensning af sø ved Tee 58-60 og udjævning af volde 
så det også ser pænt ud. 

Prioritet 3:  
Hul 1 - reetablere bro/overgang i svinget og oprensning af bæk mod 
skov. 
Hul 9 – Oprydning efter oprensning af søer og bæk mod skov; fortsæt 
med etablering af nyt teested med ståltrappe og beplantning. Nyt tee-
sted forventes åbnet ved start af sæson 2020. 

Prioritet 4:  
Hul 18 – udjævne volde langs den ny gravede grøft langs med hegnet 
(højre side); rensning af dræn på hullet. 
Hul 10 – rensning af dræn. 
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Prioritet 5:  
Hul 11 & hul 17 – oprensning af afvandingsgrøften mellem disse huller.  

Prioritet 6:  
Hul 10 – udbedring af skader på ventil/samling til vandingsanlægget (lige 
når man kommer til hul 10). 
Hul 12- Nyt teested færdiggøres – forventes åbnet ved sæsonstart 2020. 

Prioritet 7:  
Hul 16 – forbered nye teesteder jf. den overordnede plan for banens ud-
vikling over de næste par år.  
Hul 17 – splitte den store bunker i højre side nærmest green i 2 dele. 

Prioritet 8:  
Forskønnelse af søen med springvand ved klubhuset. 

2. BU medlemmer 
 
 
 
 
 
Næste møder 

 

BU leder fortsat med lys og lygte efter en afløser for Gitte Bast og vil 
gerne understrege at det absolut ikke er et krav for at blive medlem af 
BU at man er en ”lavhandicap” spiller; men der mangler ganske simpelt 
en der kan give damespiller perspektiv om vores klub/bane (the female 
touch). 
 
Næste ordinære møde er planlagt afholdt den 27. februar 2019 - start kl. 
1600.  
 

  


