
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 
 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) onsdag den 26. marts 2019 

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

Afbud: Ingen. 

1. Godkendelse af dagsor-
den 

Intet at bemærke (I.a.b.) udover ny konstituering af BU. 

2. Rekonstituering af BU GS og PJ har aftalt at de for en periode bytter poster i BU; PJ vil derfor 
fortsætte sit virke i BU som formand og GS som næstformand.  

Endvidere skete det glædelige at BU kunne byde et nyt medlem velkom-
men i udvalget - Lene Understed Jacobsen.  

3.  Opfølgning på sidste re-
ferat 

BU har som følge af det på generalforsamlingen præsenterede årsregn-
skab 2018 igangsat udarbejdelsen af et nyt – reduceret - budget for 2019; 
hvilket bl.a. betyder at bestræbelser for bl.a. introduktion af en robot plæ-
neklipper foreløbig er sat i bero. 

4. Siden sidst         

Bestyrelsesmøde 

Alle de større og mindre renoverings og udviklings projekter for banen be-
skrevet i det sidste BUM referat er gennemført på nær oprydning i 2 søer 
ved hul 18.  

5.  Banen 

Status 

 

 

CG kunne meddele at banen var klar til standerhejsning/-match. 

Markering af strafområder – kun røde pæle og afstribninger fremover (tid-
ligere vandhazarder) - er gennemført jf. de nye golfregler.  

I de kommende uger vil arbejdet med almindelig oprydning efter den om-
fattende fældning og beskæring af træer/buske og underskov på banen, 
der er foretaget i vinterens løb fortsætte.  

En frivillig har tilbudt at give greenkeeper staben en stor håndsrækning 
(og dermed hele klubben) ved at ville klippe roughen ca. 10 timer om 
ugen. 

5. Økonomi 

 

Budget 2019 

 

 

 

 

BU er ansvarlig for ca. 340 tusinde kroner af klubbens underskud i 2018. 

BU budgettet for 2019 er justeret – reduceret – til 2,7 mio. kr. og udarbej-
delsen af det detaljerede budget er skudt i gang og forventes at foreligge i 
nær fremtid.  

Det kan dog allerede nu oplyses at når de faste udgifter (el, vand, varme, 
brændstof, forsikringer, lønninger, leasing udgifter m.v.) er fratrukket er 
der meget lidt tilbage på kontoen til indkøb af gødning, pesticider, sand 
o.l. og stort set intet til uforudsete udgifter som f.eks. reparationer af ha-
varier på maskiner. 
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Kvartalsregnskab 

 

Da udgiften til lønninger andrager en stor del af BU budget vil der blive 
søgt besparelser opnået gennem at have færre på job i weekender.  

Beslutning om i 2019 at udarbejde kvartalsregnskaber i tæt samarbejde 
med bogholderiet og klubbens kasserer med det sigte at forbrug af midler 
der kunne medføre budgetoverskridelser erkendes tidligst muligt og der-
ved undgås er derfor blevet endnu vigtigere og skal derfor gennemføres 
med allerstørste omhu. 

6. Personel 

Personel afgang 

 

 

 

Frivillige jobs 

- Klipning af rough 

 

 

- Rivning af bunkers 

 

 

 

 

Opklaring på standplad-
ser 

Klubbens Greenkeeper assistent igennem rigtig mange år - Preben Jensen 
– går snart på efterløn og har sidste arbejdsdag den 22. april. VI skylder 
Preben en stor tak for hans professionelle og engagerede indsats for FGK 
og ønsker ham det allerbedste for fremtiden. 

Der er ikke her og nu planer om at ændre på den nuværende sammensæt-
ning af den 4 mand store greenkeeper stab. 

MEN der efterlyses stadig frivillige – bl.a. til efter passende oplæring at as-
sistere med klipning af roughen; så hvis du/I skulle ha’ lyst til at blive un-
dervist/ oplært i og efterfølgende i et rimeligt omfang at hjælpe til med 
klipning af rough bør du kontakte CGK herom.  

Der søges også mere eller mindre faste frivillige til andre jobs på banen. 
Her skal nævnes ”rivning af bunkers”, en opgave som normalt udføres 1-2 
gange hver uge eller hver 14. dag. Denne opgave vil søgt løst af flere frivil-
lige og greenkeeperne i fællesskab for ikke at overbebyrde evt. frivillige. 
Arbejdet foregår ikke ved håndkraft/manuelt men med en motoriseret Ri-
vemaskine”, som man selvfølgelig vil blive grundigt oplært i at betjene før 
man ”slippes løs” i banens bunkers.  

Der søges endvidere frivillige der vil bistå med at holde vores standpladser 
i en pæn og ryddelig stand – introduktion til brug/kørsel af materiel til løs-
ning af denne opgave – der er af stor betydning for hvordan vi alle oplever 
banen – vil naturligvis være indeholdt i opstarten på jobbet.   

7. Projekter 

 

Der er ikke planlagt nye/flere projekter på banen end dem der er inde-
holdt i den eksisterende plan. Planen kan ses på såvel klubbens hjemme-
side, på opslag i klubhuset og i pjecer i foyeren.   

Greenkeeperne vil søge at få etableret det nye (høje) teested på hul 16 
hurtigst muligt og inden græsset begynder at gro for kraftigt og dermed 
tage al deres tid til klipning og anden pleje. Og for at kunne få aflevere/op-
høre leasing af stor gravemaskine til fordel for noget andet materiel. 

8. Materiel 

Robot plæneklipper 
Forskellige opgaver kræver for det meste forskelligt maskineri /materiel. 

Greenkeeper staben er foreløbig ved at være på finalen med de større 
gravearbejder med grøfter, søer og anlæg af nye teesteder og BU vil søge 
at få udskiftet noget af det materiel vi leaser med noget andet.  
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Vi har således, især til pleje af greens, et stærkt behov for at udskifte uden 
ekstra omkostninger noget materiel til i stedet at omfatte leasing af en 
græstromle/ruller og sprayer.   

9. WWW/Information 

 

 

Koordination/informati-
ons udveksling 

De 4 pjecer som BU og greenkeeper lancerede sidste år undergår pt en 
opdatering. Vil også være tilgængelig på klubbens hjemmeside, når de er 
klar til genoptryk. 

BU enedes om at det er vigtigt – især efter planen med reduceret beman-
ding i weekender er indført – AT HUSKE at informere CGK om særlige for-
hold/ønsker i f.m. turneringer/matcher hvad angår gunstart, nye/skift af 
huller fra den ene dag til den anden osv. i god tid i forvejen.   

1o. Eventuelt 
 
Næste møde 

 
Næste møde er planlagt afholdt den tirsdag en 30. april med start kl. 
1600.  

  


