
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 
 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) tirsdag den 24. oktober 2017 

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

Frivilligt arbejde 2018 

 

Forud for BUM var der møde med Aage Gøgsig og Bodil Vestergaard om 
hvordan vi bedst får planlagt og tilrettelagt ”frivilligt arbejde i 2018”. 

Flg. emner blev drøftet: 

- Antal af arbejdstimer ydet af de frivillige var faldet med ca. 50% i 
2017 i forhold til 2016. 

- Det er ofte et problem for GK-staben når der modsat forventning 
kun møder en meget lille skare op og når der således er klargjort 
til et projekt/arbejde, der forudsætter mange frivillige hænder. 

- Husudvalget udarbejder forslag til hvorledes området omkring 
hul 1 standplads og starterhus skal anlægges. 

- De frivilliges store indsats synes at savne synlighed og anerken-
delse. 

- De frivilliges tovholder (Aage og Bodil) gav udtryk for at de ikke 
finder, at der er den fornødne opbakning fra baneudvalget. 

- Ved sæsonstart bør alle frivillige samles til et fællesarrangement, 
hvor bl.a. retningslinjer og vilkår for årets projekter/opgaver 
briefes og Teamwork ånd genereres. 

- Der bør udarbejdes en overordnet plan/oversigt over de større 
projekter der ønskes/søges løst ved de frivillige indsats i den 
kommende (2018) sæson. 

- Alle mødedeltagere bør udtænke en plan (forslag) for hvordan 
man opnår det optimale resultat ved de frivilliges indsats – her-
under fremkomme med ideer til større (en-dags?) projekter i 
2018.   

- Der skal ligeledes tages stilling til om vi skal fortsætte med 2 tirs-
dage om måneden som de frivilliges arbejdsdag eller overgå til 
blot en tirsdag om måneden 

Det er aftalt at BU mødes med Bodil og Aage i februar 2018 for at plan-
lægge årets frivilligarbejde.  

1. Godkendelse af dagsor-
den 

Intet at bemærke. 
  

2.  Opfølgning på sidste re-
ferat 

Intet at bemærke. 

 

3. Siden sidst                
 

Bestyrelsen har givet projektet med en bedre dræning af banen (udlæg-
ning af dræn) prioritet. 



 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 

Endvidere er der fra bestyrelsens siden en intention om at få sonderet 
muligheden for at udvide vores 6-hullers par tre bane til en 9 hullers 
bane – gerne med et par 4 huller. Dette inkluderer drøftelser med Ler-
bæk om evt. leje af et større areal og naturligvis et samlet overslag over 
de hermed forbundne anlægsudgifter mm.  

4. Årets planlægning 

Vinterplan 

GK- staben vil snart påbegynde klargøring af ”vinterbanen” efter samme 
koncept som sidste år. Vintergreens etableres på for-greens og særlige 
vinter teesteder etableres. 

Sommergreens vil være i brug så længe vejret tillader det og i øvrigt efter 
CGK bestemmelse. 

5. Personel 

-Greenkeeper 

Henrik Normann er nu færdiguddannet som greenkeeper og hans ansæt-
telse ophører.   

6.  Banen 
-Dræning 
 
 
-Ødelagte greens 
 
 
 
 
-Hul 5 green/væg mod 
søen. 

Det er planen i løbet af vinteren at gennemføre dræning (udlægge dræn) 
på hullerne 10, 11, 17 og 18. Tanken er at lægge et eller flere hoveddræn 
op i gennem fairways suppleret med side dræn.  

En anden prioriteret opgave - en som vil blive indledt i allernærmeste 
fremtid, er reparation af de skadede greens på hul 5, 6 og 13. Der vil til 
denne opgave bl.a. blive brugt rulle græs taget fra noget af vores putting 
greens. 

Endvidere har udbedring af skaderne forårsaget af den delvis væltede 
palisadevæg ved hul 5 green stor bevågenhed og ønskes påbegyndt så 
snart vejrforhold og arbejdsvilkår tillader det. 

7. Økonomi               

-Budget/kontoplan 2017 

De foreløbige driftsudgifter følger på tilfredsstillende vis det lagte bud-
get. 
 

8. Projekter               
Se andetsteds. 

9. Materiel 

-Leasing 

 

Der forventes snarest at blive indgået en leasingaftale for en minigraver. 
Endvidere en ditto for en såkaldt ”trencher” i starten af det nye år; sidst 
nævnte skal bruges til den store ”drænings” opgave beskrevet ovenfor. 

10. FGK hjemmeside (WWW) 
-Nyheder fra BUM 
 
 

 
Baneudvalget vil bestræbe sig på fremover at bringe ”high lights” vedr. 
banen til alles kendskab ved at publicere dem på forsiden af FGK hjem-
meside. 

11. Eventuelt 

-Næste møde 

 

Næste møde er planlagt afholdt tir den 5. december med start kl. 1500. 

 


