
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 
 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) tirsdag den 15. august 2017 

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

   

1. Godkendelse af dagsor-
den 

Intet at bemærke. 
  

2.  Opfølgning på sidste re-
ferat 

Ingen bemærkninger. 

3. Siden sidst  

-Vand mangel                        
 

CGK undersøger om manglen på vand evt. kan afhjælpes med en brønd-
boring og hvad de økonomiske og retslige forhold forbundet hermed er. 

4. Årets planlægning Intet særligt at bemærke. 

5. Personel 

-Greenkeeper 

 

 

-Frivillige 

Tom Hunt er stoppet – rejst tilbage til UK. 

Allan Poulsen ansat midlertidigt frem til udgangen af august. 

Henrik Normann starter 4 ugers skole – sidste gang. Der er lavet aftale 
med Henrik for resten af sæsonen.  

De frivillige er ikke forsikret via klubben, men kun ved egen privat tegnet 
ulykkes- og fritidsforsikring.  

 

6.  Banen 

 
-Palisadevæg ved søen 
på hul 5. 
 
 
 
 

 
-Bro på hul 10 
 
 
 
 

CGK har undersøgt og forslået en alternativ måde at udbedre skaden på 
– der er væsentlig mindre økonomisk krævende end tidligere skitserede 
måder. Der tages nu kontakt til flere firmaer for indhentning af det mest 
attraktive tilbud – ligesom bestyrelsens godkendelse til en alternativ løs-
ning skal søges indhentet før arbejdet igangsættes. 

Ideen er at fylde den bagerste del af søen, hvor sammenstyrtning af pali-
sadevæggen er sket op med jord. Anslået udgift hertil er ca. 20.000kr; 
heri indgår renovering af sti ved det nye bag hus.  

 
Den sydlige bro på hul 10 står overfor at skulle gennemgribende renove-
res eller total udskiftes. 
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-Træ og buskaffald  Store stakke af træ og buskaffald langs med den østre P-plads gør et min-
dre godt indtryk under anduvning (=nærmende sig) af klubben og bør 
ryddes – evt. ved de frivilliges hjælp. 
  

7. Økonomi               

Budget/kontoplan 2017 

 

De foreløbige driftsudgifter følger på tilfredsstillende vis det lagte bud-
get. 
 

8. Projekter               

 

Det overvejes at udskifte de i dag anvendte runde – cirkulære – afstands-
markerings pæle med firkantede – for at reducere muligheden for for-
veksling med f.eks. runde røde vandhazards markerings pæle. 

 

9. Materiel 

 

Undersøgelse af mulighed for at lease en traktor med grab; der vil kunne 
udføre mange alsidige opgaver – herunder oprensning af grøfter mm 
som vi tidligere har betalt en ”vognmand/maskinstation” for at udføre – 
fortsættes.  

Robotplæneklippere specielt udviklet til pleje af store arealer som f.eks. 
golfbaner har været på besøg dvs. demonstration. Der er pt modtaget til-
bud om leje af en af disse robotter for ca. 120.000 kr. om året i 8 år.  

Tilbuddet undersøges nærmere og bestyrelsen søges involveret heri. 

 

10. FGK hjemmeside (WWW) 
 
 
 
 

Baneudvalget – det vil især sige CGK – arbejder fortsat med at få opdate-
ret indholdet af siderne mærket: 
”Anlægsprojekter”, ”Banen i tal”, ”Grønt regnskab”, ”Maskinpark” og 
”Vedligeholdelses standarder”.  
De nye sider søges ”uploadede” til hjemmesiden når det nye layout for 
FGK hjemmeside er etableret.  
 

11. Eventuelt 
 
-Herreomklædningsrum 
 
-Næste møde 

 
 

Omklædningsrummet er skæmmet af at blive anvendt som depot og op-
lagringsrum. 
 
Næste møde er planlagt afholdt tir den 19 september kl. 15. 
 

 


