
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) tirsdag den 21. april 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 

I.a.b. 

3. Siden sidst 
Indførslen af CORONA tee-times tider (10 minutters interval fremfor 7/8 
minutters --) har haft en god og positiv indflydelse på flowet på banen. 

4.  Banen 
Gravearbejder på banen 
 
 Fældning/styning af 
træer/buske 
 
 
 Afstandsmarkeringer  
 
Vandingsanlæg/sprink-
ler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Renovering af bænke 
mv. 
 
Skraldespande/affalds-
stativer 
 
36- teesteder  
 
 
Træningsanlæg 

 

 Oprydning efter de mange gravearbejder på banen (dræn/grøfter mm) er 
planlagt at ske en af de førstkommende dage. 

Oprydning/flisning efter det omfattende arbejde med fælde og styne 
træer og buske udestår fortsat; afventer tidspunkt hvor vi ved at der er 
råd hertil. 

Levering af nye afstandsmarkeringer har langt om længe fundet sted og 
de vil blive udlagt i uge 17/18.  

Der er en del problemer med vores sprinkler-/vandingsanlæg på grund af 
primært dets alder. Ventilerne er af jern og bærer præg af kraftige rust-
dannelser og korrosion mange steder. Der skal laves en samlet plan for 
udskiftning. Sideløbende hermed skal der fremstilles/udarbejdes et kort 
over hvor vandledninger/-rørene ligger, der føder vores sprinklersystem til 
greens m.v.  Denne kortlægning af disse ledninger hvoraf mange vides lagt 
midt i fairwayen i stedet for – foretrukken løsning - i rough arealer, skal 
bl.a. medvirke til at forhindre brud på ledningsnettet i forbindelse med 
fremtidige dybdeprikninger af fairways mv.  

I takt med at banen genåbnes og arbejdet gradvis genoptages af de frivil-
lige vil bænke/affaldsstativer mm blive renoveret. 

Indtil videre fortsætter vi i CORONA mode med afspærrede affaldsstati-
ver; og egen affald bedes taget med hjem i ”selvmedbragte” affaldsposer.  

Særlige teesteder for kaniner/nybegyndere etableres i lighed med sidste 
år, idet dog markeringernes (discs) farve er skiftet fra sort til orange. 

Træningsanlæggene er generelt blevet genåbnet – dog forbundet med 
visse nye særlige CORONA adfærdsregler.  
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Hullerne på indspilsgreenen og Par 3 banen vil i nærmest fremtid blive for-
synet med skumgummiforinger i lighed med hvad der er sket med hul 1- 
18.  

På vores Puttinggreens vil koppen blive vendt på hovedet for således at 
undgå at man behøver at røre ved andet end sin egen bold når den skal 
samles op fra hullet.  

5. Økonomi BU opererer ud fra et forventet samlet budget på 3,1 mio. kr. heri er ind-
regnet de 200.000 kr. givet i sponsor gave samt de ca. 190.000 kr., der på 
sidste generalforsamling blev besluttet dedikeret til vedligeholdelse og 
pleje af selve banen. Det betyder at BU beklageligvis fortsat må handle ud 
fra devisen – UNDGÅ større investeringer. 

6. Personel 

Ferie-/frihedstilgodeha-
vender 

Ferieplaner for 2020 

Sæson arbejder 

 

Frivillige 

CGK kunne til alles glæde oplyse at al gammel friheds- og ferie tilgodeha-
vender nu er afviklet samt at udarbejdelse af ferieplaner for 2020 snarest 
vil blive igangsat. 

 

Der vil i nær fremtid blive ansat en ekstra medarbejder i greenkeepersta-
ben på sæson basis - for 6 måneder. 

På grund af risikoen for at smitte hinanden er der indtil videre ingen akti-
viteter for de frivillige. Den generelle udvikling på området følges og evt. 
genoptagelse af aktiviteter i større omfang vil tidligst ske efter midten af 
maj. 

7. Projekter 

Hul 9 

Trappe med gelænder op til det nye teested på hul 9 er anlagt; etablering 
af sprinkleranlæg udestår dog; teestedet påregnes officielt åbnet/ibrugta-
get omkring den 1. maj. 

8. Materiel Opgaven med at opdatere vores Materieloversigts plan og udarbejdelsen 
af en omfattende Vedligeholdelsesplan for alt større maskineri er blevet 
givet til CGK med termin medio september. 

Materieloversigten vil blive udvidet til bl.a. at omfatte oplysning om 
salg/køb/leasing af materiel mm. 

9. WWW/Information PJ foranstalter at klubbens nye baneguide opslås på hjemmesiden. 

1o. Eventuelt 
Næste møde  

Næste BUM er planlagt afholdt den 19. maj 2020 i klubhuset med start kl. 
1530. 

  


