
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 
 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) tirsdag den 22. maj 2018 

Deltagere:  Tilstede: Georg Bjørn Severinsen (GS), Peter Jensen (PJ), Gitte Bast (GB), Carl Boyum Johan-
sen (CB) og Adam Evans (CGK). 

Afbud: Ingen 

1. Godkendelse af dagsor-
den 

Intet at bemærke (I.a.b.) 

2.  Opfølgning på sidste re-
ferat 

Billeder af og øvrige oplysninger om udvalgsmedlemmer og greenkee-
pere m.fl. skal fremover opfylde kravene i EU's persondataforordning. 
Det betyder bl.a. at vi skal have lavet nye – af den enkelte godkendte bil-
leder til hjemmesiden og godkendelse af de persondata – af den enkelte 
- vi bringer om vedkommende. 

 

3. Siden sidst                
Afstandsmarkering 
 
 
 
 
DIADORA arbejdstøj 

 
Planen om at udskifte de eksisterende afstandsmarkerings pæle (brun 
med rød top, brun med gul top og brun med hvid top) med firkan-
tede/kvadratiske pæle (samme bemaling som nu) sættes i bero – da ud-
giften hertil andrager mere end 20.000 kr.  
 
Det er planen af afholde den i sidste referat omtalte DIADORA match den 
11. august – se turneringskalenderen for nærmere. 
 

4. Personel 

”klippepersonel” 

 

  
Ejner Ploug er blevet deltidsansat som rough klipper. 

 

6.  Banen 
Hul 6 mm 
 
 
Greens 
 
 
Nul huller 
 
 
 
Markeringspæle 

Greenen på hul 6 søges – sammen med øvrige greens - bragt i god ”spil-
lestand” snarest muligt.  

 

Greens er pt et fokusområde for vores greenkeepere. 
 
 
Projekt ”Nul huller på fairways” – der er til glæde for os alle er nu reakti-
veret igennem bl.a. en ny sponsor.  

 

BU ønsker at starte op på en gennemgribende renovering af alle de hvide 
(out of bounce) markeringspæle og de røde og gule Hazard pæle snarest 
belejligt. Der er behov for såvel maling, udskiftning og korrekt placering 
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af pæle. Det skal undersøges om denne opgave er muligt at løse med as-
sistance fra de ”frivillige”. 

7. Økonomi 

Budget for 2018 & 2019 

 

BU har måttet konstatere at der desværre ikke foreligger et færdiggjort 
opdateret budget 2018. 

 

8. Projekter       

Udviklingsplan 

 

 

 

 Flagplacering 

 

 

 

Pjecer 

 

 

 

 Plancher udarbejdes i stor størrelse til opslag passende sted, der viser de 
påtænkte udviklingsplaner for vores bane – som tidligere orienteret om i 
2016 på et stort fællesmøde ved GS – og som der kan læses om i de pje-
cer, der nu er fremlagt i foyeren. 

 

Skitse der illustrerer flagets/hullets placering på greenen, er under udar-
bejdelse og vil når den foreligger blive sat på bl.a. opslagstavlen og ved 
starterhuset. (Rødt flag= forreste 3. del – gult flag= midterste 3. del og 
endelig hvidt flag= bagerste 3. del af greenen.) 

 

Omend der er konstateret stavefejl og andre småfejl i de trykte pjecer 
”Pas godt på banen” mm, vil de først blive rettet i f. m. evt. genoptryk i 
2019. 

9. Materiel 

Demo dag 

 
Ny Sprayer 

 

Den 3. juli er der Demo dag ved firmaet Baroness, der udvikler og produ-
cerer maskineri – cutting machines – til golfbaner/greenkeepere. 

 

Processen omkring anskaffelse/leasing af en ny sprayer er foreløbig sat 
på stand by. 

10. FGK hjemmeside (WWW) 
-Nyheder fra BUM 
 
 

 
Der vil blive sat en nyhed på hjemmesiden i nær fremtid – der oplyser 
om opsætning/placering af postkasse til brug for skriftlige henvendelser 
til Baneudvalget – som tillige inviterer alle til at bruge den, hvis man har 
ris, ros eller konstruktive forslag man ønsker at informere BU om. 
 

11. Eventuelt 
 
Indspils sand bunker 
 
Næste møde 

 

 
 
Intet nyt at berette herom pt. 
 
Næste møde er planlagt afholdt den 12. juni med start kl. 1615 
 

  


