
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 
 

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

Medlemsmøde 

 

 

Frivilligt arbejde      

Der har været afholdt medlemsmøde den 24. september. Der blev orien-
teret om de større vedligeholdelses og opgraderings projekter.  Bu note-
rede sig at der generelt var ønske at ”gøre tingene færdig” samt om at 
informere mere om igangværende og kommende arbejder på banen.   
 
Der er aftalt datoer for frivilligt arbejde i det sene efterår. Sidste dag for 
frivilligt arbejde er pt fastsat til at være 27. november. Der vil blive ud-
sendt SMS/mail til de frivillige hvis der opstår behov for eller ønske om at 
få løst opgaver henover vinteren ved de frivilliges indsats. 
 
Match for de frivillige er planlagt afholdt den 20. november.  
 
BU og CGK påskønner og er taknemmelige for den store indsats de frivil-
lige yder – den er uvurderlig.  
 

4. Personel  GK Axel Villesen er startet på Greenkeeper skolen og skal være der indtil 
februar 2019.  

Preben Jensen forventes at stoppe med at arbejde for FGK i marts/april 
2019 for at gå på efterløn. Der skal findes en afløser for ham fra dette 
tidspunkt. 

6.  Banen 
Træfældning 
 
 
 
 
 
Vandhazarder & dræn 

 
 

Det er planen at få fældet alle Poppel træer i de to rækker med primært 
nåletræer, der står som afgrænsning mellem hul 3 og 4 og mellem hul 4 
og 5 i løbet af det sene efterår/vinter. 

Medens dette arbejde foregår vil FOR- ni hullerne være lukket for golf-
spil. 

Oprensning af vores vand hazarder fortsætter i de kommende måneder 
ligesom arbejdet med at lægge dræn eller omlægge eksisterende dræn 
på vores bane genoptages. Det er i første omgang dræning af banerne på 
hul 10 og 18 der står for tur.  
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Vand-hazarder  
 
Midlertidig lukning  
 
 
 
Handicap regulering 
 
 
 
Oplæg/ vinter tee-op 
 
 
 
 
 
 
Nye golf regler/marke-
ringspæle m.v. 

Nyt havari på gravemaskinen - forårsaget af en stor /skarp jernplade man 
stødte på i en af hul 1’s vandhazarder betyder en midlertidig udsættelse 
af oprensning arbejdet. 

I forbindelse med dræningsarbejdet, oprensning af vandhazards og grav-
ning af sekundær grøft langs sydsiden af hul 18 (langs med hegnet) vil 
det forekomme at enten for ni eller bag ni lukkes når disse større arbej-
der foregår i de respektive steder. Når dette sker vil det være informa-
tion herom på klubbens hjemmeside.  

BU ønsker al handicap regulering suspenderet i perioden mellem stan-
derstrygning og standerhejsning i de næste 3- 4år – for at lette gennem-
førelsen og færdiggørelsen af de større arbejder på banen.  

Der spilles fremover med oplæg overalt på banen – og der undersøges 
mulighed for indkøb af såkaldte ”Vinter tee-op” tallerkener for yderligere 
at skåne banen. Disse vinter tee-op tallerkener er fremstillet af sort 
gummi, måler ca. 15 cm i diameter, anvendes med bunden i vejret og har 
2 huller (det ene hul bruges til at placere bolden i på et plant underlag og 
det andet på skråt underlag). 

Introduktionen af nye/reviderede golfregler medfører at de gule (vand-
hazard) markeringspæle forsvinder. Samtidig med de af ændrede golf-
regler affødte ændringer af markeringspæle skal der ske en gennemgri-
bende renovering (opmaling mm) af alle vores pæle – dvs. inklusive 
hundredvis af hvide pæle (out of bounce markeringer) – mængden af 
sidst nævnte vil blive søgt drastisk reduceret. 

Såvel Regeludvalget, BU og greenkeeper vil blive inddraget i udarbejdel-
sen af den hermed forbundne og påkrævede handlingsplan.  

7. Økonomi 

Regnskab 

Budget 2019 

Der er ikke plads i BU budget til uforudsete udgifter resten af året. 

BU budget for 2019 er under udarbejdelse og skal være klar til den 23. 
november og baserer sig på en ca. 2% - 2,5 % stigning i prisindekset. 

8. Materiel 

Nyt materiel 

Robot plæneklipper 

 

 

 

Der er blevet indhentet tilbud på andet nyt materiel til vores maskinpark 
og med forskellige betalings-/leasings former. Disse tilbud skal nu un-
dergå en nærmere analyse.  

I dette arbejde indgår undersøgelse af de muligheder og mangler som ro-
bot plæneklippere besidder i dag og udgiften forbundet med anskaffelse 
og brug . Her tænkes primært på klipning af vore fairways. 

9. Projekter 

”Nul huller” 

 

Projekt ”nul huller” genoptages i 2019. 
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10. FGK-hjemmeside 
 

 
Der er gjort tiltag til en udvidet – intensiveret og rettidig - informations-
service omkring forhold på banen via klubbens hjemmeside.  
 

11. Eventuelt 
 
 
 
Næste møde 

 

 
BU vil fortsat gerne invitere en ”ny” kvinde til at deltage i BU som afløser 
for Gitte Bast. 
 
Næste møde er planlagt afholdt den 11. december - start kl. 1615 
 

  


