
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 
 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) tirsdag den 17. april 2018 

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

Afbud: Gitte Bast (GB). 

1. Godkendelse af dagsor-
den 

Intet at bemærke (I.a.b.) 

2.  Opfølgning på sidste re-
ferat 

I.a.b. 

3. Siden sidst                
 

Sidste møde planlagt afholdt 20. marts blev aflyst. 
Der har været afholdt bestyrelsesmøde – se hjemmesiden for info. 
Arbejdet med at færdiggøre konteringsplanen i BU budget for 2018 på-
går. 
 

4. Personel 

Greenkeepere 

 

Klippe personel 

 

Sponsor af arbejdstøj 

Der vil snart blive sat billeder på hjemmesiden under ”Greenkeeper” af 
greenkeeper assistent Preben Jensen, greenkeeperelev Axel Villesen og 
”greenkeeper mechanic trainee” Nikolaj Andersen. 

BU undersøger i øjeblikket om der er plads i budgettet til at ansætte en 
til at klippe ”roughen” i højsæsonen. 

Nyt arbejdstøj til hele greenkeeper staben er blevet sponsoreret af fa.  
DIADORA. Mod ydelsen er afholdelse af en DIADORA match senere på 
sæsonen.  

6.  Banen 
Hul 6 
 
Brøndboring 
 
Hul 8 teested 
 
 
 
”Nul huller” 
 
 
 
Røde/gule vand hazarder 

Forsikringssagen vedrørende den ødelagte green på hul 6 er ikke afslut-
tet; der mangler således en vurdering af hvor meget det vil koste at ud-
bedre skaderne. 

Det nye pumpeanlæg er taget i brug og synes at fungere efter hensigten. 

På hul 8 er ”50” teestedet ved at blive renoveret; den grønne måtte der i 
øjeblikket markerer teestedets placering vil blive flyttet så der bliver 
bedre plads, når der skal slås ud.  

Det er planen at genopstarte projekt ”nul huller” for 2018 sæsonen, men 
forinden skal der findes en eller flere sponsorer til at finansiere indkøb af 
de små lærredsposer, der skal fyldes med en blanding af græsfrø og sand 
og jord. 

På hul 11 og 17 er nogle af de gule pæle udskiftet med røde - dette om-
gøres i nær fremtid; da det først er fra 2019 at muligheden for at ophøre 
med ”gule pæle” bliver aktuel. 

7. Økonomi 

Budget for 2018 & 2019 

BU budget for 2018 søges snarest færdiglavet i ny konteringsplan. 



 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 

I tilslutning hertil påbegyndes arbejdet med udarbejdelse af budget for 
2019 – så dette foreligger færdigbehandlet inden starten af 2019 sæso-
nen. 

8. Projekter       

 Flagplacering 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afstandsmarkering 

 

 

 

Flyers/pjecer 

Der er fra starten af denne sæson på forsøgsbasis indført en ny proce-
dure til at informere om hvor på greenen hullet/pinden er placeret. Det 
er fremover først muligt at få viden om et huls pindplacering når man 
nærmer sig greenen. Greens er som førhen inddelt i tre (3) zoner. Zone 1 
er den forreste tredjedel af greenen, zone 2 den midterste del af gree-
nen og zone 3 den bagerste tredje del af greenen. Det er flagets farve 
der indikerer hvilken zone pinden er placeret i. Et rødt flag er ensbety-
dende med placering i zone 1 (forreste del), gult flag er lig med zone 2 
(midterste del) og et hvidt flag angiver placering i zone 3 (den bagerste 
tredjedel).  
Det er greenkeeperne, der placerer flagene efter disse forskrifter og sør-
ger for at tilgodese at den samlede længde af banerne for 50, 54, 58 og 
64 markeringerne overholdes jf. baneguiden. 
 
Det er forsat hensigten at udskifte afstandsmarkeringers runde pæle 
(brun med hvidt bånd = 200 m til forkant af green, brun med gult bånde 
= 150 m til forkant af green og brun med rødt bånd = 100 m til forkant af 
green) med mere markante firkantede (kvadratiske) pæle – malet i de 
samme farver som nu.  

Pjecer vedr. ”Pas godt på banen” og ”Nyt & gammelt om banens udvik-
ling” m.fl. der pt kan læses på klubbens hjemmeside vil blive udgivet i en 
trykt version og blive gjort tilgængelig i klubhusets foyer.  

9. Materiel 

Ny Sprayer 

 

Der er 2 Leasing aftaler på materiel der udløber til maj. Der er behov for 
snart at få rådighed over en ny Sprayer. BU undersøger markedet for at 
finde ud af den mest hensigtsmæssige løsning – skal vi lease en sprayer – 
købe en – eller? 

10. FGK hjemmeside (WWW) 
-Nyheder fra BUM 
 
 

 
CGK har lavet en Facebook hjemmeside, der give adgang til de allernye-
ste informationer om banens status mm. Se venligst Facebook siden:       
”Frederikshavn Greenkeepers” for yderligere information. 

11. Eventuelt 
 
Indspils sand bunker 
 
 
 

Næste møde 

 

 
Indspil bunker ved Indspils green vil blive søgt ændret i form for at få 
dens placering i forhold til green – afstand fra green - til bedre at matche 
placering af de fleste greenbunkers på banen. Afstand fra bunker til 
green vil derfor blive søgt reduceret, når de større og højere prioriterede 
greenkeeper opgaver på selve banen er gennemført. 
 
Næste møde er planlagt afholdt den 22. maj med start kl. 1615 

  


