
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 
 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) onsdag den 29. januar 2020 

Deltagere:  Tilstede: Peter Jensen (PJ), Georg Bjørn Severinsen (GS), Lene Understed Jacobsen (LU) og 
Adam Evans (CGK)  

Afbud: Carl Boyum Johansen (CB)  

1. Godkendelse af dagsor-
den 

Godkendt. 

2.  Opfølgning på sidste re-
ferat 

Intet at bemærke (I.a.b.)  

3. 
Retningslinjer og forret-
ningsorden for BU & 
greenkeeper 

Retningslinjer og forretningsorden for BU skal opdateres og afstemmes.  
 
PJ, GS, LJ og CB opdaterer. CGK kommenterer efterfølgende i forhold til 
indhold.  
 

4.  
Siden sidst  I.a.b.  

5. 
Banen  De frivillige er startet på banen. Arbejdet koordineres af Hans Villadsen, 

Aage Gøgsig og Nikolaj Andersen fra keeperstaben. Nikolaj laver den nød-
vendige instruktion af frivillige om arbejdsopgaverne, så der sikres en ens-
artet arbejdsgang for de forskellige opgaver på banen.  
 
Sommergreens bliver løbende plejet i forhold til sygdom og klipning. De er 
endnu ikke stærke nok til at de kan åbnes for spil. Der spilles forsat til vin-
tergreens.  
 
Der er sat hegn op for at beskytte udsatte steder på banen. Ved færdsel 
på banen skal markeringerne respekteres.  
 
Banen er målt op i forhold til gennemførte ændringer. Der laves en ny ba-
neguide til denne sæson. Det er små ændringer i forhold til 2019. Ny kon-
verteringstabel der træder i kraft ved standerhejsningen er udarbejdet i 
samarbejde med DGU. Der er enkelte spillere der vil mærke ændring i an-
tal af tildelte slag.  
 
Der kommer nye afstandsmarkeringer midt i fairways.  
 
Forestående arbejdsopgaver:  

1. Oprensning af grøft på hul 8 forsættes snarest.  
2. Udtynding af træer på 4/5/6/14/16  
3. Fældning af træer på 5/6/13  
4. Rengøring og reparation af vandingsbokse  
5. Tee 50/54 på hul 3 nivelleres  
6. Renovering af stiender (hjælp af frivillige)  
7. Bunkerkanter og nyt sand i bunkers (hjælp af frivillige)  
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8. Teested med græs ved driving range  
9. Lave blomsterbed bag klubhuset på den tidligere puttinggreen  

10. Renovere broen ved hul 7  
11. Trappe og vanding på nyt teested på hul 9  
12. Dræne hul 10  
13. Rengøre bænke og affaldsstativer  
14. Placere nye afstandsmarkeringer i fairways  
15. Normal pleje af banen forsættes  

 
Der indledes samarbejde om banen med Made in Denmark der er arran-
gør af Challenge Touren. Deres Chefgreenkeeper Johnny Sørensen besø-
ger FGK i uge 6 og gennemgår banen i forhold til forberedelse af banen til 
Challenge Touren. Efterfølgende laver CGK et oplæg til baneudvalget 
m.h.t. nødvendige arbejder på banen.  
 

6. Økonomi 
2019 regnskab 

Regnskabet for 2019 er hos revisoren. Det ser ud til at budget og regnskab 
er overholdt.  
I forhold til det forventede budget for 2020 har CGK lavet en periodise-
ring. Denne blev gennemgået.  
 

7. 
Personel  Der afspadseres forsat i februar – primo marts.  

Ansættelse af sæsonarbejdere forberedes.  
 

8. 
Projekter 
- Stort INFO møde – 
hvornår, hvor, hvad, 
hvordan og hvem? 

Der afholdes medlemsmøde om Challenge Touren mandag den 3. februar 
2020.  

9. 
Materiel  Salg af grave- og drænmaskine drøftet.  

Gravemaskinen skal bruges til oprensning af grøft på hul 8 inden den sæt-
tes til salg.  
 

1o. WWW/INFO  

opdateringer  

Folderne ”Pas godt på vores bane”, ”Hvad skete/sker der på Frederiks-
havn Golfklubs Bane …” og ”Målsætning for løbende vedligehold og pleje 
af Frederikshavn Golfklubs Bane” opdateret. De lægges på hjemmesiden 
og trykkes i et oplæg der kan tages i klubhuset.  
 
Der er lavet banens 8 bud; ”Få mere glæde af golfrunden”. Den giver an-
visninger på et godt flow på banen. Den trykkes og hænges op på strategi-
ske steder på banen og lægges på hjemmesiden.  
 

11.  Eventuelt 
Næste møde 19. februar 
2020 kl. 15:30  

Mødeplan for 2020 revideret.  
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Mødeplan for Baneudvalget 2020 

Deltagere:  

 

 

Mødedatoer 

Peter Jensen (PJ), Georg Bjørn Severinsen (GS), Lene Understed Jacobsen (LU), Carl Boyum 
Johansen (CB) og Adam Evans (CGK). 

 

 

Onsdag den 29. jan.,  

onsdag den 19. feb.,  

tirsdag den 24. mar.,  

tirsdag den 28. apr.,  

tirsdag den 26. maj,  

tirsdag den 23. jun.,  

tirsdag den 4. aug.,  

tirsdag den 25 august 

tirsdag den 22. sep.,  

tirsdag den 27. okt.,  

onsdag den 25. nov. og  

onsdag den 9. dec. 

 

 


