
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 
 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) tirsdag den 18. september 2018 

Deltagere:  Tilstede: Georg Bjørn Severinsen (GS), Gitte Bast (GB), Carl Boyum Johansen (CB) og Adam 
Evans (CGK). 

Afbud: Peter Jensen (PJ) 

1. Godkendelse af dagsor-
den 

Intet at bemærke (I.a.b.) 

2.  Opfølgning på sidste re-
ferat 

I.a.b. 

3. Siden sidst              Der har været afholdt flere møder i bestyrelsen – for nærmere se besty-
relsens hjemmeside. 

Peter Jensen overtager posten som næstformand i BU. 
 

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

6.  Banen 
Greens 
 
 
 
 
 
 

 
Teesteder – renovering 
 
 
 
 
 
Vand-hazarder  
 
 
 
 
Areal under reparation 
 
 
 
 

Alle 18 greens er nu prikket (spiked) ned til ca. 25 cm dybde, et tidskræ-
vende arbejde, men et der gir’ luft til ”rødderne” og et arbejde, som ikke 
har været gjort i rigtig mange år i den dybde. Det lover godt for fremti-
den. 

Endvidere er der foretaget en massiv oprydning/fældning af undersko-
ven mm flere steder, mest markant i området ved siden af green på hul 
14. 

Det er nu planen at fokusere på 2 andre større opgaver. Den ene er reno-
vering af teesteder. Det er især 6-8 bag teesteder (handicap 54 og 58 
teesteder), der trænger til en gennemgribende ”afskrælning”, opretning, 
såning af nyt græs mm. Udgiften hertil anslås til ca. 10.000 kr. per tee-
sted. 

Den anden store opgave er oprensning mv. af vand-hazarder; vil blive 
startet op når gravemaskinen er blevet repareret efter levering af reser-
vedele; sidstnævnte leverance lader desværre vente på sig. 

 

Sideløbende hermed indledes reparation af fairways og især områder 
med ingen eller kun lidt græs rundt omkring greens. Der vil derfor lø-
bende blive etableret flere – markerede med blå pæle – arealer under 
reparation. Dette arbejde vil kun få den ønskede effekt (til alles glæde og 
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Lokal regler 

tilfredshed), hvis alle respekterer reglerne for færdsel på banen i al al-
mindelighed og i områder med areal under reparation i særdeleshed. 

BU overvejer pt at få introduceret en lokal regel om oplæg samt en om 
”adgang forbudt” til områder under reparation (blåt markeret med sort 
top).  

 

7. Økonomi 

 

BU budget afvikles iht. plan.; der skal dog fortsat udvises mådehold. 

BU hilser med stor tilfredshed beslutning om at budgettet for 2019 vil 
blive begyndt udarbejdet allerede i oktober måned (i år) velkommen.  

8. Materiel 

Greenklipper 

 

 

 

Det kan oplyses at den nye greenklipper er leveret og taget i brug. CGK er 
meget tilfreds med den nye maskine. Den forkorter tiden det tager at 
klippe greens og den bruger ca. 2 l diesel for at klippe alle greens – til 
sammenligning brugte den gamle udfasede greenklipper ca. 20 l diesel 
for det samme arbejde.  

Der vil blive indhentet tilbud på andet nyt materiel til vores maskinpark 
og med forskellige betalings-/leasings former. Nyt materiel har en læn-
gere tid mellem havarier – kræver generelt mindre vedligeholdelse – 
hvilket giver mere tid til vedligeholdelse af golfbanen - leveres med flere 
års garanti (inkl. reservedele) og er mere brændstof økonomiske; hvorfor 
det gir’ god mening at undersøge ulemper og gevinster (operationelle 
som økonomiske) ved at gennemføre en større udskiftning i maskinpar-
ken ”på en gang”. 

9. Projekter 

 

Planen for banens videre udvikling er på programmet på det næste med-
lemsmøde, der er planlagt afholdt den 24. september i klubhuset. 

10. FGK-hjemmeside 
 

 
Peter Jensen kontakter Åge Gøgsig og Bodil Vestergaard for at aftale da-
toer vil datoerne for frivilligt arbejde i efteråret; datoerne vil efterføl-
gende bliver opslået på hjemmesiden. 
 

11. Eventuelt 
 
 
 
Næste møde 

 

BU vil gerne hermed invitere en ”ny” kvinde til at deltage i BU som aflø-
ser for Gitte Bast, som efter mange år som medlem af BU efter årsskiftet 
ønsker at tage andre nye udfordringer i livet op. 
 
Næste møde er planlagt afholdt den 16. oktober alternativt den 20. no-
vember - start kl. 1615 
 

  


