
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) torsdag den 20. februar 2020 

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

Afbud: Adam Evans (CGK) 

1. Godkendelse af dagsor-
den 

Godkendt; omend afbud fra CGK pga sygdom gjorde det klart at mange 
forhold, problemstillinger og udfordringer under de forskellige dagsor-
denspunkter der forventedes drøftet og løst ikke kunne blive behandlet 
færdigt eller tilbundsgående nok til at blive refereret om i dette referat.  

2.  Opfølgning på sidste re-
ferat 

Der var enighed om at inddrage de af FGK-bestyrelse i januar 2020 revide-
rede ”Bestemmelser og retningslinjer” i arbejdet med at revidere/opda-
tere Retningslinjer for BU, Chefgreenkeeper og Greenkeeper assistenter; 
samt tillige lade ”Målsætning for banen”, ” Vedligeholdelses standarder 
for banen” og ”vision for banen” indgå i arbejdet. 

Denne opgave er aftalt at skulle være løst inden 1. april.  

3. Siden sidst     

Pjecer og Tavler 

 

 

 

En våd vinter 

BU mange forskellige pjecer er nu ikke blot ajourført, men også trykt og 
lagt til fri afbenyttelse i lobbyen. Tavler med overskriften:  

Få mere glæde af golfrunden, hvis indhold allerede nu 

er tilgængelig på hjemmesiden vil snart på opsat ved klubhuset, starterhu-
set og ved hul 10. 
 
Vejret har heller ikke i den forgangne periode været med os – det har reg-
net for ofte og i det hele taget for meget til blot at lade stå til. Udover luk-
ning af banen er der flere steder udført gravearbejde i grøfter og oprenset 
rør så vandet kan løbe væk. BU vil her gerne udtrykke sin fulde støtte og 
tilfredshed med CGK-beslutninger fsva lukning af banen som bestræbel-
serne med dræning o.l. 
 
 

4.  Banen 

 

Tilbud 

 

 

Arbejdsopgaver 

 

 

 

 

 

 BU har modtaget en del tilbud på diverse materialer som græsfrø og 
kunstgødnings arter samt en del serviceydelser – herunder klipning af siv i 
vores søer samt udlån af maskineri, som vil blive drøftet for hensigtsmæs-
sighed og økonomi når CGK igen er på banen.  

Der er god fremdrift i løsning af de prioriterede arbejdsopgaver – listet i 
forrige BUM referat. Arbejdet md både udtynding og fældning af træer er 
således igangsat. Store træer v hul 13 er fældet, udtynding/beskæring af 
træer ved hul 5, 6 og 7 foretaget – mangler at bortskaffe træet herfra. 
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5. Økonomi 
 

Regnskab for 2019 er fortsat hos revisoren. 

BU ønsker at foreslå en kontingentstigning - med virkning fra 2021. 

6. Personel 

Ferie-/frihedstilgodeha-
vender 

BU har pt ikke et velinformeret billede af hvor godt eller skidt det går med 
planen om at få afviklet greenkeeperstabens ferie- og frihedstilgodeha-
vender før starten af den ny sæson (ultimo marts).  

7. Projekter 

 

Afvanding/dræning 

Udover at færdiggøre hul 9 nye teested med trappe og vanding trænger et 
større projekt sig på – det er udarbejdelsen af en samlet ”afvandings- og 
dræningsplan” i samråd med flere eksterne interessenter som f.eks. byg-
herrer i vores nærområde, Lerbæk Hovedgård og kommunens Tekniske 
Udvalg.   

8. Materiel BU ønsker at få en Vedligeholdelsesplan udarbejdet for væsentlige dele af 
vores store maskinpark – en udførlig (langsigtet) plan der bl. a. angiver 
hvad der skal udføres – hvornår/hvor ofte – hvordan/hvorledes – materi-
ale forbrug og de hermed forbundne omkostninger. 

9. WWW/Information BU fortsætter arbejdet med at ajourføre og/eller slette opslag/informa-
tion på FGK-hjemmesider. 

1o. Eventuelt 
Næste møde  

Næste BUM er planlagt afholdt den 4. marts 2020 i klubhuset med start 
kl.1530. 

  


