
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) tirsdag den 4. august 2020 

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

Afbud: Ingen 

1. Godkendelse af dagsor-
den 

Godkendt.  

2.  Opfølgning på sidste re-
ferat 

Intet at bemærke. 

3. Siden sidst 

Rating af banen 

Oprydning efter fæld-
ning af træer 

 Resultaterne fra DGU’ rating af FGK-bane er nu tilgået klubben og vil blive 
taget i brug ved starten af næste sæson. 

Det går synligt fremad med oprydningen i skovområdet mellem hul 5 & 6 
og arbejdet fortsætter ufortrødent i august under Per Buhelts ledelse. 

4.  Banen 

Afstandsmarkeringer 

 

Bunkers  

Pæle til markering.   

 

Pleje af stier 

 

 

Vand/vandingsanlæg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etablering af supplerende afstandsmarkeringer, som varslet om i sidste re-
ferat er ikke glemt, men blot udskudt lidt på grund af mangel på ledig ka-
pacitet (andre højere prioriterede opgaver). 

Der er tilført ekstra sand i mange bunkers.  

BU undersøger pt hvorvidt de røde, hvide, grønne mm træpæle, der an-
vendes til markering af strafområder, Out of Bounds og arealer under re-
paration m.fl. kan erstattes med mere holdbare pæle af plastik (længere 
levetid og nemmere at flytte rundt på). 

Vedligeholdelse af stier herunder tydeligt markerede start og stop af stier 
er en opgave som det kniber for greenkeeper staben at nå – og som BU 
derfor vil sætte stor pris på hvis de frivillige kunne påtage sig denne udfor-
dring.  Dette gælder også for så vidt angår vedligeholdelse på standplad-
ser af affaldsstativer, bænke og boldvaskere. 

 Godt hjulpet af vejret står græsset på fairways på den overvejende del af 
banen grønt og saftigt. På både hul 6 og hul 14 suppleres den naturlige 
nedbør med lidt – kun lidt - kunstig vanding fra sprinklers.  
Der er desværre ikke vand nok i vores vandreservoir til at vande fairways 
på de omtalte huller mere intensivt. 10 minutters sprinkling på hul 14 sva-
rer til forbruget på 5-7 greens.  
Den brøndboring vi fik lavet for nogle år siden – gir’ stort set slet ingen 
vand.  
Spørgsmålet – udfordringen – er hvordan får vi på en økonomisk forsvarlig 
måde adgang til mere vand til sprinkling af banen, således at vi også i 
mere tørre - nedbørsfattige - perioder/sæsoner kan opretholde en velple-
jet bane fra teesteder til greens.  
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Ekstra bænk på hul 9 

 

Boldvaskere på stand-
pladser 

Muligheder overvejes/undersøges – herunder vand fra Elling Å, nye 
brøndboringer i vest, vand fra ledningsnettet.  
 
 Bænken der i dag står ved teested 50 på hul 10 vil i nær fremtid blive flyt-
tet til den gamle standplads på hul 9 - ved siden af teested 64. 
 
Der er nu flere af de i alt ca. 34 boldvaskere rundt omkring på banen, der 
er defekte – de vil nu blive fjernet.  Da nyanskaffelsesprisen er ca. 2400 kr. 
pr. stk., blev det vedtaget, at der blot skulle være mindst en funktionsdue-
lig boldvasker per hul – for resten af denne sæson.  
 

5. Økonomi 

Budget – afvikling 

Donationer 

BU budget 2021 

Afvikling af budgettet blev fundet tilfredsstillende omend der kunne kon-
stateres et mindre overforbrug til dags dato på ca. 80.000 kr.  

Regnskabet gav et godt overblik såvel hvad donations penge er brugt til og 
hvor meget der er brugt og derfor også hvad der er tilbage. 

Formanden for BU udarbejder en kort redegørelse til generalforsamlingen 
om behovet for et BU budget på minimum 3,1 mio. kr. - forudsat at klub-
ben ønsker at opretholde den nuværende gode standard på pleje og vedli-
geholdelse af banen.  

Behovet/ønsket om en budgetbeløbsramme på 3,1 mio. kr. gælder vel og 
mærke også efter at donationer/gaver bortfalder. Endvidere bør budget-
tet fremover naturligvis udsættes for en årlig prisindeks regulering. 

6. Personel 

Frivillige 

 

 

 

 

 

 

Sæson ansat 

BU har nu indkøbt af en buggy (el- bil) til brug for bl.a. de frivillige. Den 
sidste tid er der typisk mødt 3 frivillige til frivilligt arbejde en tirsdag – me-
stendels de samme 3 personer – og det skal de have en stor tak for, en så-
dan vedholdenhed fortjener megen ros.  

Det er nemlig ingen hemmelighed at vores greenkeeper stab ikke har en 
størrelse så den alene kan opretholde den høje standard vi pt alle er vid-
ner til, gælder i denne sammenhæng især pleje og vedligeholdelse af 
standpladser, stier o.l. 

Vi er ganske afhængig af den indsats de frivillige yder – og BU er desværre 
uvidende om hvorfor de op til 20 – 30 medlemmer, der tidligere har delta-
get skiftevis i det frivillige arbejde synes helt at være ophørt med at del-
tage. 

Ansættelse af Michael Tversted Hejlesen blev besluttet forlænget med 2 
måneder for at udligne mangler i den faste greenkeeper stab pga fe-
rie/skole og kurser. 

7. Projekter 

Robotklipper 

Den 18. august vil fa. A-T Pejse, Skov og Havecenter, Frederikshavn starte 
med at installere kabler mm til ibrugtagen – som en test & demonstration 
– af Husquarna robot plæneklippere til klipning af semi-roughen på hul 9. 

8. Materiel 

Salg af materiel  

Bestræbelserne på af sælge/afhænde flere store maskiner, som vi ikke 
længere har nævneværdig brug for fortsætter – for bl.a. ad denne vej at 
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skaffe den fornødne kapital til andre projekter (introduktion af robotter, 
tilvejebringelse af ”vand” til sprinkling, udskiftning af 20 år gamle rørled-
ninger til vandingsanlæg osv.) 

9. WWW/Information I.a.b.  

1o. Eventuelt 
Næste møde  

Næste BUM er planlagt afholdt tirsdag den 8. september 2020 i klubhuset 
med start kl. 1530. 

  


