
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 
 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) torsdag den 24. oktober 2019 

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

1. Godkendelse af dagsor-
den 

Godkendt. 

2.  Opfølgning på sidste re-
ferat 

Intet at bemærke (I.a.b.) 

3. Siden sidst     

-Rettidig information 

 

 

-Klargøring til turnerin-
ger 

Det er BU magtpåliggende at styrke indsatsen med rettidig information 
om banens tilstand, med særlig fokus på meddelelse om evt. lukning af 
hele eller dele af banen i så god tid i forvejen som muligt. Det søges bl.a. 
opnået ved at give CGK adgang til at lægge opslag på FGK-hjemmeside.  
 
 
De ekstra bestræbelser som greenkeeperne gør for at få banen til at tage 
sig bedst ud i forbindelse med en turnering (her er der ikke tale om de 
ugentlige klubber i klubben turneringer) skal fremover også gøres i f.m. de 
større sponsorturneringer. 
 

4.  Banen 

Efterårs arbejder 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vinter arbejder/projek-
ter 

 

 
 

 

Putting med flaget i hul-
let 

 

Alle greens er blevet vertikalskåret og gødet; dette gælder også alle fair-
ways idet der dog her kun er gødet på de steder der trænger mest. Endvi-
dere er det eftersået på udsatte steder på fairways. 

Arbejdet med at prikke alle fairways – ned til en dybde af 30-40 cm er på-
begyndt; det er en langsommelig proces eftersom den foregår med en ha-
stighed af ca. 0,8 km/timen. Udover at ”lufte” græsrødderne har den pro-
ces en gavnlig dræningseffekt, således er mange større regnvandsansam-
linger forsvundet ved dette arbejde.  

Når prikning af alle fairways er gennemført er det teestederne og for-
greens/greens der står for tur til at få en prikning.  

 
Det er fortsat BU intention henover vinteren at få udført den træfæld-
ningsplan, der er refereret om i sidste BUM referat. Men vi har generelt 
det problem at ”riget savnes penge” – denne begrænsning betyder at der 
primært vil blive udført arbejder, der alene kræver arbejdskraft og brug af 
de maskiner der er funktionsduelige i vores maskinpark. Vores kædesave 
hører desværre ikke til kategorien funktionsduelige da de alle trænger nye 
savkæder; løsningsmuligheder herfor undersøges. 
 

Den nye regel vedrørende placering af flaget under putting har desværre 
vist sig at have en meget negativ indvirkning på hulkanten. Kanten, der 
gerne skulle stå skarpt, nedbrydes/slides meget hurtigere når man lader 
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VINTERBANEN 

 

 

 

 

 

 

Afstandsmarkeringer 

flaget stå i hullet under putting og bolden efterfølgende samles op fortsat 
med flaget stående i hullet. 

BU vil derfor opfordre til at man tager flaget op før man samler sin bold op 
af hullet – og at man ikke venter med at tage flaget op til alle har ”hullet”, 
men gør det efter hver enkelt bold i hul. Samt at alle generelt udviser 
større omhyggelig med ikke at berøre/beskadige hulkanten. 

 

Klargøring af banen til vinterspil blev indgående drøftet og med følgende 
resultat: 

-Vinterteesteder – de samme som nu; dvs. på et lille, men tydeligt marke-
ret område på sommer-teestederne. 

-Vintergreens – sommergreens bruges så længe der ikke er frost eller for 
vådt; idet greens fortsat prikkes og gødes. Egentlige vintergreens vil blive 
etableret fra begyndelsen af november – så de kan tages i brug uden var-
sel skulle vejrliget betinge det.  

BU vil genoptage undersøgelsen af muligheder for at benytte en form for 
små udslagsmåtter til brug på fairways og forgreens med det klare sigte at 
skåne banen disse steder for at blive overbelastet/unødig slidt. 
 

Nye afstandsmarkeringer til udlæg på fairways til næste sæsonstart er ved 
at blive sat i egen fabrikation. 

5. Økonomi 
Budget/regnskab 2019 

 

Vandmåler  

 

 

 

2020 budget 

Der kunne fortsat konstateres et til dato mindre overforbrug på BU bud-
get.  

 

BU vil undersøge om det kan betale sig at få udskiftet en vandmåler, der 
sider på et offentligt vandstik i pumpehuset og måler forbrug af vand til 
vanding af banen, med et abonnement på anden mindre og billigere type 
vandmåler. 

 

BU budget for 2020 på samlet 3,1 mio. kr. er under udarbejdelse. 

6. Personel 

Fællesmøde  

 

Ferie-/frihedstilgodeha-
vender 

 

BU har planlagt møde afholdt mellem BU og alle i greenkeeper staben 
onsdag den 30. oktober kl. 1130 i klubhuset. 

Greenkeeperne har henover sæsonen og vanen tro optjent et større antal 
overarbejdstimer - i gennemsnit ca. 200 timer pr. mand, hertil skal lægges 
3-4 ugers ferie der ikke er afviklet.  

CGK udarbejder en samlet plan for afvikling af disse tilgodehavender hen-
over vinteren med det formål at alt tilgodehavende er på NUL ved næste 
sæsons start, nærmere bestemt 15. marts 2020. 
Planen for afvikling præsenteres på næste BUM. 
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7. Projekter BU ser gerne at et ”større ” INFO møde for FGK-medlemmer afholdt i star-
ten af det nye år – gerne i koordination og samklang med bestyrelsen og 
nogle andre udvalg - hvor der orienteres bredt om NUTID og FREMTID for 
banen og klubben som helhed. Dette er endnu ikke aftalt med nogen uden 
for BU.  

8. Materiel Tilstanden af de større maskiner i maskinparken er generelt OK på nær vo-
res Rough-klipper. Der foreligger pt ingen specifik plan for udskiftning/re-
novering af denne. 

9. WWW/Information 

De ”10 bud” til en god 
golfrunde 

 

Opdatering af opslag på 
nettet. 

 BU ønsker bestyrelsen medinddraget i udformningen af det i tidligere re-
ferat omtalte skilt til starter- /klubhuset med råd og tips om hvordan alle 
opnår at få en ”God golfrunde”. 

Arbejdet med at ”rense op i” og ajourføre de mange BU opslag/me-
nuer/undermenuer på FGK-hjemmesider blev igangsat. 

 

1o. Eventuelt 
Næste møde  

Næste BUM er planlagt afholdt onsdag den 27. november i klubhuset med 
start kl.1530. 

  


