
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) mandag den 23. november 2020 

Deltagere:  Tilstede: Georg Bjørn Severinsen (GS), Carl Boyum Johansen (CB), Charlotte Møller Jensen 
(CMJ), Klaus Dybro (KD) og Adam Evans (CGK) 

Afbud: Ingen 

1. Godkendelse af dagsor-
den mv.  

GS indledte mødet med at byde det nye medlem af baneudvalget (BU) – 
Klaus Dybro - hjertelig velkommen; han afløser Peter Jensen. 

Herefter godkendtes dagsordenen uden bemærkninger. 

2. Opfølgning på sidste re-
ferat 

Flisebelagt sti 

Oprydning 

 Arbejdet med fliselægning ved drivingrange har været en del generet af 
ugunstige vejrforhold, men fortsætter ufortrødent i de næste par uger. 

Oprydning i skovarealet mellem hul 5 og 6 overladt til udførelse af green-
keepere evt. assisteret af de frivillige vil ske henover vinteren.  

3.  Siden sidst 

FGKs Venner  

Ecco tour 

Challenge tour 

Møde om robotklipper 

 

GS kunne oplyse at foreningen ”Frederikshavn Golfklubs Venner” ikke bli-
ver opløst/nedlagt, men fortsætter - bl.a. med nye medlemmer i bestyrel-
sen. 

Endvidere at FGK bliver vært for Ecco touren i uge 31 i 2021 og det synes 
for nærværende sandsynligt også for Challenge touren i 2022. 

På grund af Corona restriktioner i det nordjyske har det planlagte møde 
med Husquarna, fa. A-T Pejse, Skov og Havecenter og fa. der nedgraver 
kabler måttet aflyses. Nyt møde er planlagt afholdt den 1. december 
2020. 

4 Banen 

Kørsel med buggy 

 

 

Markerings pæle 

 

 

Vinterbane /Oplæg 

 
 

Vintergreens/hul stør-
relser 

 

 BU drøftede muligheder for etablering af særlige veje/ruter for kørsel 
med golf buggies med det formål at kunne fortsætte brugen af dem også 
selvom banen (fairways) er blød efter megen nedbør – dog uden at kunne 
finde en løsning, der gjorde det muligt at kunne komme hele banen rundt 
uden at skulle benytte mange fairways til kørslen.  

Der er nu indkøbt en anseelig mængde træpæle til erstatning af erode-
rede/rådne pæle og som supplement til de allerede anbragte pæle til mar-
kering af hazards og out of bounce mm. Opsætning af disse vil først blive 
gennemført efter indhentning af råd & vejledning fra DGU-regel eller tur-
neringsudvalg. 

I takt med at der nu spilles fra vinter teesteder til vintergreens og handi-
cap regulering er ophørt for i år spilles der fremover med ”Oplæg” – for at 
skåne banen bedst muligt. Der må derfor også meget gerne anvendes små 
udslagsmåtter/udslagskopper på fairways.  

Så længe vejret er så mildt (lunt) som nu, vil vintergreens fortsat blive 
tromlet og klippet. Som noget nyt bibeholdes hul størrelser som på som-
mer greens. 

 



 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 

Renovering af bunkers 

 

 

Hul 3, 14 og 16 ---- 

 

Indøvning af slag fra 
Fairwaybunker 

 

Hul 9 teested 

 

Ny APP til CGK 

 

Den igangværende renovering af bunkers fortsætter henover vinteren – 
herunder vil der blive ”høvlet” en del græs/jord af på diverse greenbun-
kers bagkant (den nærmest greenen liggende) – det er de steder, hvor 
mængden af sand der er slået op fra bunkeren har gjort at bunkeren synes 
at være blevet dybere og dybere. Det er den proces vi allerede har være 
vidner til ved den venstre greenbunker på hul 4.  

De næste greenbunkers der står for tur, er den i højre side på hul 14 og 
den i venstre side på hul 3; ligesom greenbunkeren på hul 16 opdeles i to 
bunkers for at lette kørslen med greenkeeper maskineri. 

Til at øve sig i slag fra en fairwaybunker (lange slag) etableres der henover 
vinteren en bunker placeret ved drivingrange – tæt på starterhuset. 

Renovering og ombygning af trappen på hul 9 fortsætter – der anvendes 
rullegræs og længden af trappetrinene vil blive mindst 32 cm og trin høj-
den maksimalt 14 cm. 

BU enedes om indkøb af en APP til CGK der muliggør GPS kortlægning 
(mapping) af arealer og installationer. Indsamling af data vil med tiden 
give et eksakt billede/kort over hvor de forskellige el-kabler, hovedvand-
ledninger, drænrør og sprinklere, andre rørføringer mv. (dvs. alle installa-
tioner) er gravet ned.  

5.  Økonomi 

Budget – afvikling 

Regnskab for årets første 10 måneder blev gennemgået og fundet tilfreds-
stillende – ingen tegn på et evt. merforbrug. 

6. Personel 

Årligt møde 

 

MUS 

 Planlagt samlet møde mellem BU og alle greenkeeperne er pga. Corona 
krisens indskrænkning i den frie bevægelighed kommuner imellem nu ud-
sat til den 7. december kl. 1530 – i klubhuset. 

CGK og formanden for BU gennemfører i denne uge (uge 48) Medarbej-
der-Udviklings-Samtaler (MUS) med greenkeeperne. 

7. Projekter 

Husquarna robot klipper 

I forbindelse med det tidligere omtalte møde den 1. dec. med Husquarna 
m.fl. vil der blive drøftet forskellige muligheder for leasingaftaler direkte 

m Husquarna. 

8. Materiel 
Intet nyt at bemærke. 

9. WWW/Information 

 

 Diverse BU relaterede dokumenter er under revision. Det gælder bl.a. BU 
forretningsorden, der skifter titel/navn til ”Retningslinjer for Baneudvalg  
og Greenkeeper” og beskrivelsen af ”Målsætning for banen”. 

10. 
Eventuelt 

Næste møder 

 

Næste møde er planlagt afholdt mandag den 7. december i klubhuset i 
umiddelbar tilslutning til fællesmødet med keeperstaben. 

Næste næste møde er i 2021 – mandag den 11. januar. 

  
 


