
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) tirsdag den 19. maj 2020 

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

Afbud: Ingen 

1. Godkendelse af dagsor-
den 

Godkendt.  

2.  Opfølgning på sidste re-
ferat 

CGK undersøger muligheder for at få fremstillet et kort over de på banen 
nedgravede vandledninger, der skal forsyne vores sprinkleranlæg. Dette 
for at reducere/eliminere risikoen for ødelæggelser i f.m. dybdeprikning 
og for generelt at få viden om hvor der er lagt vandledninger/-rør på ba-
nen. 

3. Siden sidst 

MUS 

Oprydning efter fæld-
ning af træer 

Der har været gennemført Medarbejderudviklingssamtale (MUS) med en 
medarbejder i greenkeeper staben - øvrige gennemføres til efteråret. 

BU har modtaget og accepteret et tilbud fra et klubmedlem om gratis at 
fjerne træ/grene efter den gennemførte større træfældning og styning af 
træer og buske, der fundet sted mange steder på banen. Dette arbejde er 
iværksat og vil stå på mange uger fremover. 

4.  Banen 

Generelt 

 

 

Eftersåning mm. & mar-
keringer 

 

 

 

 

 

Vandingsanlæg/sprink-
ler - utætheder 

 

 

Vanding/brøndboring 

 

  

 BU vil samlet gennemføre en besigtigelse af banen i starten af juni sam-
men med CGK for bl.a. at prioritere oprydnings- og fremtidige større reno-
verings- og vedligeholdelsesarbejder samt skabe en fælles ensartet opfat-
telse af banens tilstand i BU. 

 Arbejdsområder på banen – især steder på fairways der har været gravet 
op af diverse årsager, har hidtil primært været markeret med spraymaling 
i græsset – en måde at markere på der kun har en begrænset holdbarhed. 
Fremover vil sådanne arbejdsområder hvor færdsel skal undgås eller helt 
ophøre være passende markeret med en blå pæle (nogle med grøn top) 
for på den måde på god afstand at markere at der her ligger et arbejdsom-
råde; dette område er så detaljeret markeret med blå spraymaling i græs-
set.  Dette for at forhindre at man utilsigtet kommer til at færdes i ar-
bejdsområder med ny sået græs. 

Der har på det seneste været rigtig mange problemer med vores van-
dings-/sprinkler-anlæg i form af lækager og ledningsbrud. Om det blot er 
et resultat af alder (korrosion, rust, slitage) eller muligvis et generelt for 
højt vandtryk eller en kombination heraf eller ?? vides ikke. CGK foranledi-
ger det nærmere undersøgt evt. med ekstern assistance. 

Det har desværre også vist sig at den afholdte udgift til brøndboring for 
nogle år siden synes at være spildt – da den kun kan levere meget lidt 
vand – efter nogle ganske få minutter er alt vandet pumpet op. Boringen 



 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 

 

 

 

Renovering green bun-
ker på hul 4 

 

 

 

 

Rating af banen 

 

Det Grønne Regnskab 

 

Tee 64 

Nul- huller 

 

 

 

Vis Hensyn                    
Pas på vores bane 

menes ikke at være dyb nok til formålet – kun ca.  4-6 m. CGK tager kon-
takt til det udførende firma for at høre nærmere om muligheder eller 
mangel på samme. 

Venstre greenbunker på hul 4 er blevet repareret/renoveret – SER GODT 
UD og udgør pt et arbejdsområde – hvor der ikke må spilles fra. Der er 
derfor etableret en drop-zone. Regeludvalget vil blive anmodet om at ud-
forme en lokalregel herom. Efter drøftelse af om drop zonen burde flyttes 
mere til venstre til et sted bag bunkeren i forhold til greenen, blev det be-
sluttet at lade den forblive hvor den ligger for at skåne det udførte ar-
bejde på bunkeren bedst muligt.  
 

I nær fremtid vil et såkaldt rating-hold fra DGU bestående af 4 personer 
gennemføre en rating af vores bane. Resultatet heraf vil få virkning fra sæ-
son 2021. 

Det grønne regnskab (miljørapport) 2020, der bl.a. oplyser om forbrug af 
pesticider (sprøjtegift o.l.) på vores golfbane anlæg er under udarbejdelse 
– Termin for fremsendelse er 1. juni. 

Tee 64 teesteder vil blive åbnet i meget nær fremtid.  

Projekt Nul Huller på banen/fairways, der nu har kørt i en årrække genop-
tages snarest. Alle klubbens medlemmer opfordres til at deltage. Man 
snupper en af de små farvede stofposer, der indeholder en blanding af 
jord, sand & græsfrø fra de opstillede stativer og fylder så dette indhold i 
de turfhuller man møder undervejs på sin runde på banen. Der er mulig-
hed for optankning efter de første ni huller ved at tage en ny pose med til 
de sidste 9 huller. 
 
Projekt Nul huller er at betragte som et supplement til devisen ”Læg tørv 
på plads” og ikke en erstatning herfor. Så vi opfordres fortsat alle til at ef-
terleve henstillingen - Læg tørv på plads - og på greens selvfølgelig fortsat 
”Ret nedlagsmærker op”. 
  

5. Økonomi 

Budget – afvikling 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

BU forventer at have et samlet budget på 3,1 mio. kr. i 2020. BU vurderer 
at dette beløb lige netop kan sikre den almindelige vedligeholdelse og 
pleje af banen; og at det svarer til tidligere års budget reguleret efter net-
toprisindekset. 

Det tager således ikke højde for at de 200.000 kr. heraf skyldes en særlig 
donation tænkt anvendt til udvikling og renovering af banen. Denne dona-
tion ophører med udgangen af 2021.  

BU ønsker at udvise respekt overfor donator og således anvende de 
200.000kr. til (udviklings-) projekter; budgetrammen bliver så reelt 2,9 
mio. kr.  

Det er BU opfattelse at den nuværende vedligeholdelses standard forud-
sætter et budget på mindst 3,1 mio. kr. CGK blevet bedt om at udarbejde 
et forslag til hvorledes 2,9 mio. kr. til banen bedst kunne anvendes. Dette 
forslag blev drøftet og foreløbig godkendt til brug.  
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Gave fra FGK Venner 

CGK fremlagde forslag til anvendelse af de 200.000 kr. der er doneret til 
pleje og forskønnelse/forbedring af banen - herunder udgiftstunge reno-
verings projekter. BU enedes om at få udskiftet halvdelen af sprinklerne i 
år – omkostning ca. 50.000 kr. Der indhentes sideløbende hermed tilbud 
på etablering af sprinkleranlæg til særligt udpegede forgreens og til en 
gennemgang af hele vores vandingsanlæg. Resten holdes tilbage indtil der 
foreligger en af generalforsamlingen godkendt budgetramme. 

Der skal bemærkes at budgetrammen på 2.9 mio. kr. ikke er reguleret ef-
ter nettoprisindekset igennem flere år og således ikke tager højde for den 
pristalsregulering der har fundet sted i det øvrige samfund og vurderes 
derfor ikke tilstrækkelig til at kunne bidrage til at højne standarden/kvali-
teten af banen.  

FGK’s Venner har – helt fantastisk synes BU – doneret 20.000 kr. Der var 
enighed om at denne donation skulle investeres i projektet med etable-
ring af vandingsanlæg til foregreens 

6. Personel 

Ferieplaner for 2020 

 

Sæson arbejder 

 

Frivillige 

Der er af gode grunde (COVID 19) ikke udarbejdet en ferie afviklingsplan 
for 2020 for vores greenkeepere. Når alle lande grænser en gang igen er 
åbne og smitterisikoen dalet til et passende lavt niveau for de berørte, ta-
ges sagen op igen. 

Fra den 1. juni er Michael Tversted Hejlesen ansat for en 3 måneders peri-
ode som assisterende greenkeeper medarbejder - Velkommen i klubben 
Michael – vi ser frem til et godt samarbejde.  

Her er man nu ved at forberede den første mødedag – TIRSDAG den 26 
maj. Der vil i forbindelse med dette første møde blive drøftet og afstemt 
hvilke opgaver for de frivillige, der bør nyde fortrinsret – have prioritet - i 
indeværende sæson. Det er planen at lægge en oversigt over de primære 
opgaver for de frivillige på hjemmesiden – til orientering for alle – når den 
foreligger.  

7. Projekter 

Hul 9 

 

 

 

 

 

Køremateriel til de frivil-
lige 

Det nye hævede teested på hul 9 er nu taget i brug; der har været rejst en 
del kritik af trappen der fører op til teestedet.   
BU ser på sagen idet det dog skal oplyses, at trappen overholder alle de 
gængse regler for konstruktion af trappen – også kaldet Trappeformlen (2 
x S +G = SL).  
For den gode trappe skal S = Stigning (lodret afstand mellem 2 trin) være 
mellem 15 og 18 cm, trappens G = Grund (vandret afstand mellem 2 trin) 
være mindst 21 cm, SL være mellem 63 – 67 og hældning på den samlede 
trappe være max 40 grader. Disse normer ses overholdt. 
 
Der er behov for mere køremateriel til de frivillige – helst el-biler; CGK un-
dersøger markedet og indhenter tilbud herpå. 
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8. Materiel BU ønsker at sælge to større maskiner – det er gravemaskinen samt ren-
degraveren. CGK sætter dem til salg på diverse hjemmesider og tilstræber 
at opnå en god pris.  

9. WWW/Information I.a.b.  

1o. Eventuelt 
Næste møde  

Næste BUM er planlagt afholdt tirsdag den 7. juli 2020 i klubhuset med 
start kl. 1530 og ”banen rundt ” den 2. juni kl. 1530. 

  


