
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 
 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) onsdag den 19. december 2018 

Deltagere:  Tilstede: Georg Bjørn Severinsen (GS), Peter Jensen (PJ), Gitte Bast (GB) og Carl Boyum Jo-
hansen (CB)  

Afbud: Adam Evans (CGK). 

1. Godkendelse af dagsor-
den 

Intet at bemærke (I.a.b.) 

2.  Opfølgning på sidste re-
ferat 

I.a.b. 

3. Siden sidst         

Ny pælesætning 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde 

Der er indledt en god – konstruktiv - dialog mellem BU, Greenkeeper og 
Regeludvalget om hvorledes vi bedst får gennemført de med de nye golf-
regler ændrede regler for brug af markeringspæle.  
Ny pælesætning er påbegyndt idet de gule hazards markerings pæle alle-
rede er fjernet en del steder. Det er planen at reducere antallet af såvel 
hvide (out of bounce) som røde markeringspæle; til gengæld suppleres 
der med henholdsvis røde og hvide markeringsstreger (sprayet) på jord-
bunden/i græsset. 

 

Der er nu indført en alkohol- og rusmiddelpolitik i klubben; se klubbens 
hjemmeside for mere information.  
 

4. Personel Intet at bemærke. 

5.  Banen 
 
Vandhazarder & dræn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tee steder 

Som et led i dræningsarbejdet på hul 18 er der nu gravet en ny afvan-
dingsgrøft langs sydsiden af hul 18 (langs med hegnet) – helt ned til 
vandløbet ved P-pladsen. De hvide (OOB) pæle bliver rykket lidt norden i 
og hul 18´s bredde altså lettere reduceret. Denne nye grøft synes alle-
rede at have vist sig at have en meget mærkbar positiv dræningseffekt. 

I løbet af vinteren fortsættes der med fokus på at effektivisere dræning 
af hullerne 10 og 17. Endvidere med at færdiggøre arbejdet med oprens-
ning af vandhazarder og oprydning af områder hvor underskov er eller 
træer er fældet. Således gøres de påbegyndte oprydning og oprensnings-
arbejder på hul 7 og 9 færdige i starten af det nye år. 

 

Arbejdet med at renovere og etablere teesteder fortsætter henover vin-
teren – med den klare målsætning at få dem bragt i samme gode stand 
som vore greens. 



 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 

6. Økonomi 

Regnskab 

 

Budget 2019 

BU forventer at komme ud af 2018 med en samlet mindre budgetover-
skridelse; det er primært udgifter til materiel vedligeholdelse/reparation 
der er årsag hertil. 

BU budget for 2019 er udarbejdet og afleveret til klubbens besty-
relse/kasserer. Der er en forventning om at et godkendt budget for 2019 
vil foreligge i februar måned.  

7. Materiel 

Robot plæneklipper 

 

 

 

BU fik en meget informativ orientering/præsentation om en hollandsk 
produceret elektrisk robotplæneklipper til fairways. Den kan klippe halv-
delen af alle fairways på en opladning, som vil tage 8-10 timer og en gen-
opladning tager ca. 2 timer. Der vil nu blive søgt indhentet mere informa-
tion om garanti/forsikrings forhold, finansieringsmuligheder osv.  

8. Projekter 

Henover vinteren 

 

Listen over vinterprojekter er lang og ambitiøs; medlemmerne vil blive 
holdt orienteret herom som arbejderne skrider frem; nye teesteder på 
hul 9 og 16 er på listen.  

9. Eventuelt 
 
Udtræden af BU 
 
 
 
 
 
 
Næste møder 

 

Det er med beklagelse at bestyrelsen måtte sige farvel til Gitte Bast, som 
har valgt at udtræde af baneudvalget ved årsskiftet. Gitte har med sin 
energi, altid positive tilgang til opgaver/problemer og med den opnåede 
indsigt i alle aspekter af BU’s virke ydet en uvurderlig og meget værdsat 
indsats. 
 
Desværre er der fortsat ikke modtaget noget forslag til eller tilbud om en 
afløser for Gitte. 
 
Næste møder er planlagt afholdt den 23. januar, 27. februar og 13. marts 
2019 - start kl. 1600;  
 

  


