
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) tirsdag den 8. september 2020 

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

Afbud: Ingen 

1. Konstituering BU enedes om flg. fordeling af poster: 

BU formand: Georg Bjørn Severinsen 

BU næst formand: Peter Jensen 

BU sekretær. Carl Boyum Johansen 

2. Godkendelse af dagsor-
den 

Godkendt.  

3.  Opfølgning på sidste re-
ferat 

Frivillige 

 

Robot klipper 

 

 

 

Boldvaskere 

 

 

 

Afstandsmarkeringer 

 

 

Vandreservoir 

Til stor glæde for os alle kan det meddeles at de fri villige atter er ”trukket 
i arbejdstøjet”. Der er pt ca. 18 frivillige og hele 10 - 12 frivillige, der mø-
der op hver gang; det er et passende antal, der giver god mulighed for en 
optimal udnyttelse af arbejdskraften - lyder meldingen fra vores CGK. 

De foreløbige erfaringer med robotklipperen på hul 9 til klipning af se-
miroughen er positive. Den 23. sep. besøger repræsentanten fra 
Husquarna i DK m.fl. klubben/BU for at oplyse os om detaljer for evt. fi-
nansiering mm. 

Antallet af defekte boldvaskere er stort, men der er fortsat een boldvasker 
opsat og funktionsduelig per hul på nær hul 6; hvor der ingen er. BU un-
dersøger hvor og til hvilken pris reparationer af disse kan foregå. De er ret 
dyre i anskaffelse hvorfor budgettet ikke tillader et større indkøb af nye. 

 

Eksisterende afstandsmarkeringer er langt fra optimale. Søges forbedret 
ved at hæve de nye markeringer nedgravet i fairways – så de lettere kan 
øjnes på afstand. Samtidig hermed etableres som ”i gamle dage” marke-
ringer med pæle i den ene side af de enkelte huller – fortrinsvis i den lidt 
høje rough. 

Den seneste tids nedbør har heldigvis betydet at vi atter kan pumpe vand 
fra søen (vandpumpesøen) ved hul 3.  

 

4 Siden sidst 

Oprydning efter fæld-
ning af træer 

 

Arbejdet med oprydning og brug af flisemaskine i skoven ved hul 5/6 er 
ikke helt i mål endnu – men det kommer. 

 

 



 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 

Oprensning af søer BU er opmærksom der skal søges om forlængelse af tilladelsen til oprens-
ning af søer på banen (for en 3- årig periode) inden udgangen af februar 
2021; da man ellers skal starte denne (krævende) proces helt forfra. 

5.  Banen 

FGK’s Venner  

Røde og hvide pæle 

 

 

 

Driving-range 

 

 

 
BU har modtaget et tilbud om at få et tilskud på 10.000 kr. til brug til pas-
ning og pleje af bane fra FGK’s Venner. BU tager med glæde imod dette 
tilbud hvorfor der iværksættes indkøb af bl.a. træpæle så vi kan få supple-
ret og udskiftet ”rådne” røde pæle til markering af strafområder, de hvide 
”out of bounce” pæle samt opnormeret antal pæle til markering af ar-
bejdsområder.  
 
Det er planen at få anlagt/udvidet den flisebelagte gangsti langs alle ud-
slagssteder på Driving range. Vi har fliserne i depot ved maskinhuset, men 
mangler nogen med kompetence i lægning af fliser, der vil og kan yde en 
frivillig indsats på området. Har man lyst og mener at kunne bidrage til 
løsning af denne opgave høre BU/CGK eller Greenkeeper staben gerne 
herom.  

Udvidelsen af den flisebelagte sti anses for at ville øge mulighederne for at 
finde en sponsor til at sponsere nye udslagsmåtter.  

Skift af udslagsmåtter er et BU anliggende, men ikke nemt at finde plads i 
BU budget da det er en bekostelig affære. 

6. Økonomi 

Budget – afvikling 

 

BU budget 2021 

Der kan stadig konstateres et merforbrug, men ikke af en størrelse, som 
giver anledning til at tro at BU ikke kan overholde budgettet ved vejs ende 
(udgangen af året). 

BU udarbejder et oplæg til 2021 budget til bestyrelsesmødet i oktober. 
Behovet/ønsket om en budgetbeløbsramme på 3,1 mio. kr. gælder fortsat 
og vel mærke også efter at donationer/gaver bortfalder. Endvidere bør 
budgettet fremover udsættes for en årlig prisindeks regulering på 2%. 

7. Personel 

Frivillige 

BU har med stor tilfredshed konstateret at klubbens professionelle muld-
varpe bekæmper duo har genoptaget arbejdet hermed efter en mindre 
pause. 

8. Projekter 

Vand fra Elling Å 
Overvejelser/undersøgelser vedr. forsyning med vand til sprinkling af ba-
nen fra Elling Å er stillet i bero indtil videre.   

9. Materiel 

Salg af materiel  

Desværre er der intet godt nyt at berette om salg af maskinmateriel – der 
er ikke solgt noget, men bestræbelserne herfor fortsætter. 
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10. WWW/Information Der udestår mindre opdateringsopgaver med hensyn til beskrivelse af 
målsætning for banen ol. 

11. Eventuelt 
Næste møde  

Næste BUM er planlagt afholdt tirsdag den 12. oktober 2020 i klubhuset 
med start kl. 1530. 

  


