
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 
 

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

 

-Muldvarpebekæmpelse 

 

 

Ændringer af ba-
nen/scorekort/rating 

 

 

 

 

DGU INFO-seminar  

CGK har nu fået adgang til selv at lægge opslag på FGK-hjemmeside om 
bl.a. lukning af banen og/eller om igangværende/kommende større arbej-
der på banen som f.eks. prikning/topdressing mv...   
 
Forrige sæsons muldvarpebekæmper team – Arne & Jan – har sagt ja til at 
tage den heri liggende udfordring op igen henover vinteren og næste sæ-
son til stor glæde for alle os i FGK; BU kvitterer foreløbig med et STOR TAK 
herfor.  

Omlægning og ibrugtagen af de nye teesteder på hul 9 & 12 fordrer udar-
bejdelse/trykning af nye scorekort til sæson 2020. Den nødvendige opmå-
ling hertil kan og vil blive gennemført i klubregi. 
En fuld/komplet rating af vores bane planlægges gennemført i maj/juni 
2020 (når ”bøgen er sprunget ud”) i DGU-regi og resultatet heraf afspejlet 
i scorekort for sæson 2021. 

BU og CGK deltog i DGU Info-seminar for baneudvalgsmedlemmer og 
greenkeepere 2019-20 i Ørnehøj GK den 21. november. Følgende emner 
blev gennemgået: Kontrol på golfbaner, Erfaringer med vækstregulering 
og ukrudtsbekæmpelse, Gåsebille-forsøg, Stæreforsøg mod stankelbens-
larver, Hvordan skræmmer vi uønskede fugle væk, og Topdressing m.fl... 
Indhold og form var af høj kvalitet og fortsat deltagelse i disse DGU-info 
seminarer om banens pleje anbefales.   
 

4.  Banen 

 

-ÅBEN/LUKKET 

 

 

 

 

-De frivillige 

 

 

BU og CGK har den holdning til lukning af banen udenfor sæsonen - at det 
er at foretrække at lukke banen for at undgå ”langvarige” belastningsska-
der fremfor at holde den åben af hensyn til golfspillerne.  

Det er således CGK der suverænt afgør om vinterbanen er åben for spil el-
ler ej med det klare formål at skåne banen fra at blive unødigt overbela-
stet/slidt henover vinteren med skader til følge, der vil kræve længere tid 
for at blive udbedret/afhjulpet.  Samtidig med beslutning om lukning træf-
fes kundgøres dette på FGK-hjemmeside. 

Der har været afholdt møde mellem tovholderne for de frivillige om tilret-
telæggelse af de fremtidige arbejdsopgaver. Der er enighed om fremover 
at operere med 4 ”grundpakker/hold”; disse er standpladser, teesteder, 
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Voksen-/Efteruddan-
nelse som ”klipper” 

 

 

 

 
Vinter arbejder/-projek-
ter 

 

stensætninger og muldvarpebekæmpelse. Hans Villadsen har påtaget sig 
at udfylde koordineringsrollen for sæson 2020.   

Der er planlagt afholdt et opfølgende møde med de frivillige den 21. ja-
nuar 2020 om de fremtidige opgaver, som vil blive søgt løst helt eller del-
vist ved de frivilliges indsats. 

Frivillige kan melde sig til CGK og blive uddannet og øvet i at klippe vores 
rough og fairways. Hvis man har gennemgået et sådant kursus forventes 
man til gengæld også at deltage i klipningen af omtalte områder et vist an-
tal gange – efter individuel aftale med CGK – i løbet af sæsonen. Dette 
fordi det er forbundet med et større ressourceforbrug at gennemføre slige 
uddannelser både i greenkeeper arbejdstid og kronerører. 

Henover vinteren skal grøfterne på hul 10, 17 og 18 og delvis 11 genop-
renses. Er der overskud til mere vil også hul 8 blive omfattet heraf. Før løs-
ning af denne opgave kan indledes skal vores gravemaskine imidlertid re-
pareres. Det er pt usikkerhed om hvornår og hvordan denne reparation 
kan gennemføres mest økonomisk forsvarligt. 

Fældning af træer og rydning af ”skovbund” er også fortsat på planen over 
vinterarbejder.  

5. Økonomi 
Budget 2020 

BU forslag til budget for 2020 er udarbejdet og skal forhandles på plads 
med bestyrelsen i nær fremtid. 

6. Personel 

Ferie-/frihedstilgodeha-
vender 

 

Plan for afvikling af ferie- og frihedstilgodehavender for greenkeeper sta-
ben er nær færdiggørelse; målet er at alle har afviklet alt ved starten af 
den ny sæson (medio marts). Det betyder omvendt at hver greenkeeper 
skal holde fri 2-3 måneder henover vinteren & det meget tidlige forår. 

Ansættelseskontakten for Gary Evans er forlænget for de næste 2 år (2020 
& 2021). 

7. Projekter 

-INFO møde 

BU ønsker at afholde et INFO møde for FGK-medlemmer i starten af det 
nye år - JAN/FEB-måned - for at orientere bredt om NUTID og FREMTID for 
banen og klubben som helhed. Dette vil blive søgt gennemført i koordina-
tion med bestyrelsen og andre af klubbens udvalg.  

8. Materiel Tilstanden af de større maskiner i maskinparken er generelt OK på nær vo-
res Rough-klipper og gravemaskine. 

9. WWW/Information BU fortsætter arbejdet med at ajourføre og/eller slette opslag/informa-
tion på FGK-hjemmesider. 

1o. Eventuelt 
Næste møde  

Næste BUM er planlagt afholdt onsdag den 22. januar 2020 i maskinhallen 
med start kl.1530. 

  


