
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) onsdag den 4. marts 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 

Arbejdet med at revidere/opdatere og harmonisere Retningslinjer for BU, 
Chefgreenkeeper, Målsætning for banen, Vedligeholdelses standarder for 
banen og Vision for banen fortsætter. Termin stadig 1. april.  

3. Siden sidst  

Kontingent forhøjelse 

Tilbud 

BU forslag til den kommende generalforsamling om en kontingentforhø-
jelse er afleveret til bestyrelsen. 
 
BU ved CGK har accepteret fordelagtigt tilbud om indkøb af kunstgødning 
– nok til hele året. 

4.  Banen 

Prioriterede opgaver 

 

 

Flag placering  

 

 

 

 

Broen på hul 7 

 

 Der er god fremdrift i løsning af de prioriterede arbejdsopgaver – listet i 
referat fra BUM den 29.januar 2020 – især for så vidt angår fældning og 
styning af træer, rensning & service af vandingsanlæg/sprinkler og renove-
ring af stier og bunkerkanter. 

 Den indførte metode til angivelse af hvor hullet/flaget er placeret på 
green med farverne rød, gul eller hvid på flaget ønskes videreført i 2020 – 
baseret på de indhøstede gode erfaringer hermed. Rødt flag = forreste 
tredje del af green, gult flag = midterste del af green og hvidt flag = bager-
ste tredjedel af green. 

BU har modtaget og accepteret tilbud om renovering af stenbroen ved hul 
7 – der vil synliggøre/forskønne broen med brugen af flere granit/kampe-
sten i siderne. I forbindelse med dette arbejde, der antages at vare en lille 
uges tid vil teested 50/54 blive flyttet lidt. 

5. Økonomi Intet nyt at berette. 

6. Personel 

Ferie-/frihedstilgodeha-
vender 

Sæson arbejdere 

 

Ferie i 2020 

CGK oplyste at al gl. ferie- og frihedstilgodehavender for greenkeeperne 
generelt vil være afviklet inden 1. april dog med termin påske for en en-
kelt medarbejder.  

Arbejdet med at finde og hyre egnede kandidater til sæsonarbejde på 
bane er igangsat. Heri indgår drøftelser med kommunens Ungeenhed. 

Ferieplaner for 2020 er under udarbejdelse. 
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7. Projekter 

Hul 9 

Trappen op til det nye teested på hul 9 anlægges med brugen af særlige i 
beton fremstillede ”trappesten” – materialer er under indkøb. 

8. Materiel BU ønske om at få en Vedligeholdelsesplan udarbejdet for væsentlige dele 
af vores store maskinpark er overgivet til CGK. 

Materieloversigts planen vil blive udvidet til at omfatte oplysning pm salg 
af materiel mm. 

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 den 21. april 2020 i klubhuset med start 
kl.1530. 

  


