
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 
 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) onsdag den 27. februar 2019 

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

Afbud: Ingen. 

1. Godkendelse af dagsor-
den 

Intet at bemærke (I.a.b.) 

2.  Opfølgning på sidste re-
ferat 

Se punkt 4. vedr. banen. 

3. Siden sidst         

Bestyrelsesmøde 

Bestyrelsen har holdt møde – med megen fokus på økonomi. For mere in-
formation se bestyrelsesmøde referat og under pkt. 5. Økonomi 

 

4.  Banen 

Sommer greens 

 

 

 

 

 

 

Den lille (kuperede) put-
ting green. 

Hul 5 -stensætning 

Bro ved søen på hul 1 

 
 
 
 

 
Springvand - søen 
 
 
 
 

Det er pt. hensigten ikke at åbne sommergreens før til standerhejsning 
dvs. ultimo marts. Når greenkeeper-staben således ikke i nær fremtid – før 
standerhejsning – skal begynde at bruge arbejdstid på at pleje åbne som-
mergreens, vil den få bedre mulighed for at færdiggøre den planlagte op-
rensning af søer og vandløb samt de mange andre oprydningsopgaver der 
stadig venter forude. 

Skrider de prioriterede arbejder på banen (se venligst mere herom i sidste 
referat vedr. prioriteringer af arbejder på banen) herunder oprensning og 
oprydning på banen hurtigere frem end forventet ved at bl.a. vejret viser 
sig fra sin bedste side vil sommergreens muligvis kunne åbnes tidligere. 

På den baggrund vil den lille putting green ved klubhuset blive søgt repa-
reret/ plejet hurtigst muligt med ny sået græs og gødning (vejr afhængigt).  

Endvidere vil der af samme grund blive søgt at få lavet stensætningen ved 
søen ved hul 5 færdig inden standerhejsning. 

Efter oprensning af søen ved svinget på hul 1 er der pt. ikke længere en 
farbar vej fra halvøen frem mod fairway ’en, der ligger efter venstre dog-
legget. Den halvfærdige stensætning, der oprindeligt var tænkt at skulle 
gøre det ud for en ”bro” vil inden standerhejsning blive søgt erstattet af 
en buet træbro – a’ la den type som fører over vandløbet ved P-pladsen 
ved indgangen til golfklubben. 

Der vil endvidere blive gjort anstrengelser for at oprense søen med spring-
vand ved klubhuset inden standerhejsning.  
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Driving Range 
 
 
Muldvarpe bekæmpelse  
 
 
 
Stisystem 
 
 
 
 
Oprydning 
 
 
 
 
 
40 tee-steder 
 
 
 
 
 
 

Pesticider rapport 

 

 

 

Markeringspæle 

 

 

 

 

Frivillige 

Der vil blive lagt flere fliser ud ved Driving range i en ikke for fjerne frem-
tid.  

Bekæmpelse af muldvarpe vil blive genoptaget med de samme redskaber 
som sidste år og – hvilket glæder BU meget – med det samme hold af fri-
villige som sidste år – nemlig Arne Sylvester og Jan Hansen.  

BU ønske om at få defineret /markeret mere tydeligt, hvor vores stier mel-
lem de enkelte huller starter og slutter er ved at blive opfyldt – idet der er 
ved at blive etableret tydeligt markerede arbejdsområder med ny sået/gø-
det græs ved overgangen mellem sti og fairways mange steder. 

Greenkeeperne vil endvidere inden standerhejsning gennemføre en ”riv-
ning” - af alle fairways. Herved vil hovedparten af de grene og kviste, der 
ligger tilbage på banen efter træfældning og fjernelse/rensning af ”under-
skov” blive opsamlet. 

Det er et udtalt ønske om fra flere, at der atter etableres hvad der før blev 
benævnt som ”sorte” teesteder (udover de røde, gule og hvide) på banen. 
Denne derved etablerede ca. 4000 m lange golfbane – nu benævnt 40 – 
tee banen, vil blive snart blive anlagt i samarbejde med relevante udvalg 
ved at placere teesteder længere fremme i retning af greens på de enkelte 
hullers fairway. Arbejdet hermed ønskes afsluttet inden medio april af 
hensyn til opstart af nybegynder hold. 

CGK har udfærdiget og til Miljøstyrelsen fremsendt den årlige lovbefalede 
rapport over brugen af ukrudtsbekæmpelses midler o.l. Denne rapport vil 
også blive gjort tilgængelig for klubbens medlemmer ved opslag i klubhu-
set og på FGK-hjemmeside. 

Der er samlet set rundt på FGK bane opsat flere hundrede markerings-
pæle (f.eks. røde = strafområder, hvide = OOB osv.). Disse har en begræn-
set levetid og mange mangler at blive renset og nymalet. Dette arbejde er 
igangsat med de frivilliges aktive medvirken. Pælene forventes at være på 
plads igen inden standerhejsning 

De frivillige er som tidligere anført allerede klædt i arbejdstøjet og i fuld 
gang med arbejdet og det er med stor tilfredshed og glæde at BU har kun-
net konstatere at der er endnu flere end i den forgangne sæson, der har 
meldt sig som frivillige. For at tilsikre at indsatsen af de frivillige udnyttes 
mest effektivt vil den fremover blive koordineret med Husudvalget - som 
jo også trækker på frivilliges medvirken. Sideløbende hermed overvejes 
det om det vil være hensigtsmæssigt at dele dem op i 2 hold – der så ar-
bejder skiftevis hver uge eller hver anden uge.   

5. Økonomi 

Regnskab 

Omend det endelige regnskab for 2018 endnu ikke foreligger, forventer 
BU at komme ud af 2018 med en samlet mindre budgetoverskridelse. 
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Kvartalsregnskab 

 

 

Budget 2019 

For 2019 vil der blive udarbejdet 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. 

BU budget for 2019 er udarbejdet og er af nærlig samme størrelse som i 
2018 – heri dog ikke medregnet de 200 kr. forhøjelse per medlem, som 
blev vedtaget på sidste generalforsamling.  

6. Personel BU undersøger med berørte parter muligheden for at få 2 af vores green-
keepere ansat på funktionær lignende forhold. Dette for bl.a. at gøre 
dette lettere at styre lønsums forbruget.   

7. Projekter 

 

Se under pkt. 4 – banen. 

8. Materiel 

Robot plæneklipper 
Det undersøges fortsat om og i givet fald hvordan klubben på bedste øko-
nomiske vis kan få finansieret introduktionen (evt. ved leasing) af en robot 
plæneklipper i vores maskinpark; afventer pt et nyt/opdateret tilbud fra 
leverandøren. 

9. WWW/Information De 4 pjecer som BU og greenkeeper lancerede sidste år: 
- Greenkeeperens og BU’s forslag til ændringer og reparationer af FGK-
bane. 
- Hvad skete/sker der på Frederikshavn Golfklubs Bane 2017-2018.  
- Pas godt på vores bane. og 
- Målsætning for løbende vedligehold og pleje af FGK Bane. 

Vil inden de bliver genoptrykt i nær fremtid undergå en lettere revide-
ring/opdatering. 

1o. Eventuelt 
 
Næste møde 

 

BU mødeplan for 2019 

 
Næste møde er planlagt afholdt den tirsdag en 26. marts med start kl. 
1400.  
 
 
Mødeplanen for BU for 2019 blev justeret og vedtaget – bliver gjort til-
gængelig på FGK-hjemmeside under BU. 
 

  


