
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 
 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) mandag den 29. april 2019 

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

Afbud: Lene Understed Jacobsen (LJ) 

1. Godkendelse af dagsor-
den 

Godkendt. 

2.  Opfølgning på sidste re-
ferat 

Der blev uddelt/udfyldt Samtykke- erklæring vedr. brug af fotomateriale 
på FGK-hjemmeside for BU medlemmer og greenkeepere. 

3. Siden sidst   

 

 

       

Bestyrelsesmøde 

Greenkeeper assistent Preben Jensen har haft sin sidste arbejdsdag i FGK. 
BU takker Preben for mange års tro og dedikeret tjeneste.  

Der er indgået en aftale med en ny leverandør af drivmidler (dieselolie til 
maskinparken) med en forventning om at opnå en årlig besparelse på ca. 
20.000 kr.  

Endvidere er der indgået en aftale med Nordjysk Lift om leje af maskinma-
teriel på favorable vilkår. 

BU & CGK undersøger pt muligheden for billigere indkøb af grus og sand 
mv. ved en ”lokal” grusgrav – med det naturlige sigte også på dette om-
råde at opnå besparelser. 

Endvidere ønsker BU at udtrykke sin anerkendelse og begejstring for den 
kæmpe uegennyttige indsats, som Hans Jørgen Nymark har udført mht. 
undersøgelser og beregninger af muligheder for at opnå gunstigere lea-
sing aftaler for greenkeeper maskiner/materiel. 

4.  Banen 

Status 

 

 

Banen lider under den tørke vi alle er vidner til – græsset trænger overalt 
på nær områder med kunstig vanding dvs. greens til nedbør.  

Så meget mere beklageligt er det at vores automatiske vandingsanlæg pt. 
ikke fungerer efter hensigten dvs. automatisk; anlægget skal betjenes ma-
nuelt indtil elektriker har fundet og udbedret fejlen. 

Der var enighed om at der er behov for en prioritering af alle de opgaver, 
der skal løse af greenkeeperne, som allerede antydet ovenfor. Pleje og 
vedligehold af greens og teesteder har helt klart første prioritet tillige med 
en fortsat general oprydning og afslutning på de mange opgaver og pro-
jekter på banen, der er gennemført i vinterhalvåret. 

Der udestår således en opklaring/pleje af området omkring springvands 
søen ved klubhuset. 
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De nye og/eller gennemrenoverede teesteder vil ikke blive taget i brug 
(åbnet for spillere) før de i en solid – stærk – tilstand hvad angår græsvæk-
sten. Tilbud på rullegræs til at beklæde de nye teesteder på hul 9 og 12 
skal indhentes.  

De sorte rør der stritter ud langs med grøften på hul 1 og andre steder på 
banen skal afkortes af æstetiske hensyn.  

Den bunke sand der ligger for enden af hul 18/10 skal fjernes og grøfte-
kanterne ved hul 7/14 mangler den sidste finish.  

Planen omhandlende etablering af et nyt – højt – teested på hul 16 er fo-
reløbig stillet i bero. 

Alle 64-teesteder vil fremover blive klippet mindre hyppigt, men klargøres 
dog altid i f.m. turneringer, der bruger disse teesteder. 

Klippe mønstret (hyppighed og klippe højde mm) på fairway, semirough 
og rough må ændres så det er afpasset den mindre tid der nu er til rådig-
hed med en arbejdsstyrke på blot 4 mand i greenkeeper staben. For også 
at opnå de nødvendige besparelser på lønudgifter til søn – og helligdags 
arbejder vil klippe indsatsen i weekender generelt blive reduceret til et 
minimum.   

Indsatsen for at få veldefinerede stier (med skarpe kanter) og tydeligt 
markerede, hvor de begynder og hvor de slutter – vil dog blive genoptaget 
i nær fremtid.  

Der var enighed om at der skulle forfattes og udsendes et brev til alle 
medlemmer snarest belejligt for at informere om de justeringer af nor-
mer, der vil gælde for vedligehold og pleje af banen i indeværende sæson.   

5. Økonomi 

Budget 2019 

 

Kvartalsregnskab 

 

 

Udkast til 1. kvartals regnskab foreligger – trænger stadig lidt fintuning, 
men regnskabet ser umiddelbart meget tilfredsstillende ud.  

Alle leasing aftaler gennemgås (se tidl. kommentar vedr. Hans Jørgen Ny-
marks indsats på området) og søges genforhandlet til en for klubben min-
dre årlig udgift. Der er udsigt til at den årlige udgift kan blive ca. 50.000 kr. 
mindre; samt til at få en leasing aftale for en roller & sprayer til greens på 
yderst attraktive vilkår. Dette opnås bl.a. gennem at forlænge leasingafta-
lerne for de enkelte maskiner.  

6. Personel 

Frivillige jobs 

- Klipning af rough 

 

 

 

 

Det er glædeligt at et medlem har meldt sig som frivillig rough-klipper, og 
at han endvidere forestår koordineringen af dette, herunder opgaven med 
at finde yderligere 1-2 frivillige til opgaven.  

Der arbejdes i det hele taget på at udbygge det i forvejen gode samar-
bejde med frivillige, og medlem Hans Villadsen har påtaget sig opgaven at 
koordinere dette.  

BU sætter meget stor pris på det store arbejde de frivillige udfører og op-
lever at løsning af opgaverne bliver bedre planlagt og koordineret.  
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- Rivning af bunkers 

 

- Opklaring på stand-
pladser 

BU har desværre ikke modtaget nogen henvendelser vedr. faste frivillige 
til ”rivning af bunkers” med maskinmateriel 1-2 gange hver 14. dag eller 
hyppigere hvis lysten er der. 

Det samme gælder desværre også den anden opgave der blev nævnt i sid-
ste referat ”opklaring på standpladser” ser søges løst en gang ugentlig. 

7. Projekter 

 

Banen med 36-teesteder (markeret med store sorte kapsler/markeringer) 
er nu etableret med tilhørende scorekort.  

Der er endnu golfrelateret AP, der har set dagens lys. Den går under be-
tegnelsen: ”GOLFSPORET” og kan downloades til ens mobil telefon.  

Ved den enkeltes brug af denne AP sættes klubben (BU/CGK) i stand til at 
se hvor vedkommende har gået – dvs. hvilket spor den enkelte har fulgt 
banen rundt. Den information giver greenkeeperne et overblik over hvor 
der er meget eller lidt trafik (slitage) på banen og derfor hvor der måtte 
være større eller mindre behov for ekstra pleje/vedligehold. 

BU vil søge at give mere er information herom – introducere AP ‘en til 
medlemmerne ved passende lejligheder. Det kunne f.eks. være til spise-
dag i   en af ”Klubber i Klubben” - Damedag, Herredag, Seniorklubben o.l. 

8. Materiel 

Salg af maskineri 

 

Materiel der ikke er længere er ”i brug” eller ikke forventes at skulle bru-
ges i en lang årrække f.eks. stor gravemaskine, vil blive forsøgt afhændet 
til en god pris. 

9. WWW/Information 

-Pjecer 

 

 BU/CGK-pjecer undergår pt en modernisering, og udgives løbende i takt 
med at de er klar. 

1o. Eventuelt 
 
Næste møde (tirsdag 
den 11. juni) 

BU justerer sin mødeplan for 2019 så den igen kommer er i takt med be-
styrelsens mødeplan og får den sidenhen offentliggjort på hjemmesiden. 

 

  


