
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 
 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) tirsdag den 27. februar 2018 

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

1. Godkendelse af dagsor-
den 

I.a.b. 

2.  Opfølgning på sidste re-
ferat 
- Forslag til ”frivilligt ar-
bejde” projekter 2018 

 

Forud for det egentlige BUM drøftedes strategi og plan for samt tilrette-
læggelse af frivilligt arbejde i klubben i 2018 med forkvinden for Husud-
valget Bodil Vestergaard og formanden for Seniorklubben Aage Gøgsig. 

Flg blev besluttet: 

- Der udsendes snarest en invitation til at deltage i et ”kick-off” 
møde den 8. marts kl. 19 i klubhuset for alle interesserede ”frivil-
lige”; hvor der vil blive informeret om og drøftet såvel større som 
mindre opgaver for frivillige i 2018. 

- Større arbejder der ønskes gennemført – gerne før standerhejs-
ning - omfatter oprydning efter fældning af træer og styning af 
buske, reparation og vedligeholdelse af alle stier inkl. kantskæ-
ring, oprydning/sanering af standpladser og maling af bygnin-
ger/bygningsdele. Endvidere Dræning og klargøring af området 
ved Starterhuset. 

- Tirsdage den 13. og den 18. marts blev valgt som mulige opstarts 
dage for disse opgaver. 

- Endvidere blev såvel den 10. som 24. april foreslået til gennem-
førelse af omfangsrige - større – opgaver for de frivillige. 

- Det er hensigten at holde arbejdsdag for de frivillige hver anden 
tirsdag i månederne maj og juni på flg. dage 8. og 29. maj samt 
12. og 26 juni (juli måned = ferie) 

- Intern match for de frivillige og BU vil blive søgt gennemført den 
26. juni med efterfølgende fælles spisning og præmie overræk-
kelse. 

- Det ville være fint med faste frivillige (mænd og kvinder) til at 
passe/pleje vores standpladser og rive bunkers. 

- Det overvejes at lade en eller to lørdage indgå i planen for frivil-
ligt arbejde – for at give flest mulige en chance for at deltage i 
dette uegennyttige, men absolut for klubben meget værdifulde 
og respekterede arbejde. 

 

3. Siden sidst                
 

Den årlige generalforsamling er sat til den 13. marts – se hjemmesiden 
for mere information. 

Standerhejsning er planlagt til at finde sted den 25. marts -mere herom 
på klubbens hjemmeside. 
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Klubben har søgt om tilladelse til oprensning af og i nogle tilfælde udvi-
delse af søer og vandløb hos Frederikshavn kommune. Der forestår nu en 
høringsperiode på i alt 4 uger – den udløber i slutningen af marts. Selve 
arbejdet forventes jf. den forventede tilladelse at starte omkring den 1. 
september. Tilladelsen vil i givet fald gælde i 3 år; herefter skal der søges 
på ny. 

 
Fra 1. marts er Heidi Rank Holmenlund ansat som regnskabskyndig i se-
kretariatet. BU ser frem til et godt samarbejde frem over. 

 

4. Personel 

-Greenkeepere 

Den 12. februar blev Axel Villesen ansat som greenkeeperelev og den 1. 
marts er Nikolaj Andersen ansat som ”greenkeeper mechanic trainee”. 
Nikolaj skal udover at fungere i teamet, der klipper og plejer vor bane 
oplæres i servicering og pleje af vores store maskinpark af greenkeeper 
assistent Preben Jensen. 

 

6.  Banen 
Plan for Vedligehold & 
bane pleje 

Målsætning for løbende vedligehold og bane-pleje blev drøftet og vil ef-
ter nogle mindre redaktionelle korrektioner blive gjort tilgængelig på 
klubbens hjemmeside og samtidigt trykt som pjece. Den indeholder kon-
krete data for bl.a. klippe hyppighed og klippehøjder og afløser således 
den tidligere udarbejdede omfangsrige og detaljerede beskrivelse af 
Vedligeholdelses standarder for tee-steder, fairway, green, semirough, 
rough, græsbakker, beplantede arealer, bunkers, søer og grøfter, dræn 
og vandingsanlæg, samt stier og broer mv. 

  

7. Økonomi Bu budgetønsker for 2018 er udarbejdet og fremsendt til bestyrelsen - 
indgår som en væsentlig del af klubbens samlede budget – der præsen-
teres på den kommende generalforsamling i marts.  

 

8. Projekter       

- Pas godt på banen     

 

 

 

Nyt & gammelt om ba-
nens udvikling    

 

 

Forslag til ændringer og 
reparationer af FGK bane 

Skik og brug – takt og tone eller manerer og etikette – som man gerne 
ser styre en golfspillers adfærd på og omkring golfbanen er blevet samlet 
og nedskrevet i en ny pjece der bærer titlen ”Pas godt på vores bane”. 
Den indeholder gode råd og tips om hvordan man burde gebærde sig på 
en måde så alle får mest mulig glæde af at spille golf og den forventes 
trykt i nær fremtid. 

  Med titlen: ” Hvad skete/sker der på Frederikshavn Golfklubs bane 
2017-2018” lanceres en lille folder til information af alle medlemmer om 
de væsentligste udviklingsprojekter der er gennemført sidste år og de 
der er planlagt gennemført i den kommende sæson. 

Som opfølgning på BU orientering til alle interesserede på et ”fyraftens 
møde” tilbage i efteråret 2016 om forslag til videreudvikling af banen er 
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et hæfte indeholdende en skitse alle 18 huller med forslag om ændringer 
af hvert hul under udarbejdelse. Kladden hertil blev drøftet og fundet at 
være et gedigent oplysningsmateriale om hvor vi er på vej hen med vo-
res bane. Forventes færdiggjort i løbet af marts/april måned.  

 

9. Materiel 

 

BU enedes om at indhente tilbud på leasing af en ny sprayer til greens. 
Den gamle er i en ringe forfatning – især hvad angår dyserne, der står 
overfor at skulle have en bekostelig servicering/reparation for at sikre 
forsvarlig brug.  

 

10. FGK hjemmeside (WWW) 
-Nyheder fra BUM 
 
 

 
Der ønskes gennemført nogle ændringer til indhold og struktur af FGK 
hjemmeside under menuen ”Golfbanen” under ”Golfbanen”; emnet ta-
ges op med web masteren i nær fremtid.  
 
 

11. Eventuelt 

-Næste møde 

 

Næste møde er planlagt til 20. marts med start kl. 1615 

  
 


