
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 
 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) tirsdag den 9. januar 2018 

Deltagere:  Tilstede: Georg Bjørn Severinsen (GS), Gitte Bast (GB), Peter Jensen (PJ), Carl Boyum Johan-
sen (CB) og Adam Evans (CGK). 

1. Godkendelse af dagsor-
den 

Intet at bemærke. 
  

2.  Opfølgning på sidste re-
ferat 

 

FGK har nu fået meddelt tilladelse fra kommunen til at etablere vandfor-
synings-boringer, som tidligere ansøgt om. 

3. Siden sidst                
 

GS orienterede om nyt fra bestyrelsens sidste møde. 2017 sæsonen har 
været præget af dårligt vejr - koldt forår og et meget vådt efterår. FGK 
generalforsamling er planlagt afholdt den 13. marts. 

 

4. Årets planlægning 

Vinterplan 

 

 

Frivilligt arbejde 

 

 

 

 

Det er fortsat en højt prioriteret opgave at lægge dræn på hullerne 10, 
11, 17 og 18 i løbet af vinteren. Nødvendigt maskineri hertil forventes le-
veret fra USA i løbet af januar. Gravearbejdet mm er således planlagt at 
starte i februar - såfremt vejret tillader det.  

 

Det er tanken at afholde et ”kick off” informationsmøde for alle interes-
serede om den kommende sæsons opgaver og projekter for de frivillige 
før standerhejsning finder sted i slutningen af marts. Foreløbig (tentativ) 
dato herfor er sat til torsdag den 8. marts; sted klubhuset – startende kl. 
19. 

Det er planen forinden at holde et koordinationsmøde herom med for-
kvinden for husudvalget Bodil Vestergaard og Aage Gøgsig den 27. fe-
bruar. 

Større projekter for frivillige i 2018 kunne omfatte: 

Fældning af træer efter anvisning, opstamning af træer og efterfølgende 
oprydning efter anvisning, reparation og vedligeholdelse af alle stier inkl. 
kantskæring, oprydning/sanering af standpladser og maling af bygnin-
ger/bygningsdele. 

Ønsket om at få afsluttet størstedelen af disse projekter inden sæson-
start (standerhejsning) peger på tirsdage den 13. og 20 marts som mulige 
velegnede datoer.   

Det bør også indgå i overvejelserne omkring hvilke datoer der kan plan-
lægges at lave større projekter med frivillige at medtage en eller flere 
lørdage henover sæsonen - således at også de arbejdsramte tilbydes en 
chance for at deltage og gi’ et nap med. 
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Endvidere anses den 3. og 17. april som mulige datoer for gennemførelse 
af større projekter med frivillige tidligt på sæsonen 

 

5. Personel 

-Greenkeeper 

Der er annonceret efter 2 greenkeepere på Danish Greenkeepers Associ-
ation (DGA) hjemmeside (Greenkeeper.dk) med ansøgningsfrist 31. ja-
nuar og med ansættelse fra ca. 1 marts. Den ene er til sæson arbejde i 6-
8 mdr.; den anden til oplæring i servicering/vedligeholdelse mm af vores 
alsidige maskinpark. Der er allerede modtaget mange ansøgninger.  
Interviews/ansættelsessamtaler gennemføres i februar af CGK med del-
tagelse af PJ og CB. 

Gary Evans er ansat som greenkeeper fra 1. januar. 

 

6.  Banen 
 

Endvidere blev det besluttet snarest at genoptage bekæmpelse af muld-
varpe. Der søges frivillige til dette arbejde. 

Oprensning af søer og vandløb vil blive drøftet – på stedet – med kom-
munens sagsbehandler på området i ugen startende den 15. januar. Ud-
over CGK er det hensigten at PJ og CB deltager i dette møde.  

 

7. Økonomi BU regnskab for 2017 nærmer sig sin afslutning – ser ud til at der kun vil 
være en marginal overskridelse af budgettet. 

 Budget for 2018 er under udarbejdelse, der skal udover de traditionelle 
udgifter til gødning, sand, stenmel og brændstof mm indregnes udgift til 
brøndboring og pumpe; og i øvrigt indregnes en ca. 2% procent prisstig-
ning på materialer og serviceydelser generelt. 

Lønudgifter for 2018 forventes dog at være af samme omfang som i 2017 
– grundet justeringer i greenkeeperstabens sammensætning og ansæt-
telsesforhold. 

8. Projekter               
I oktober 2016 orienterede BU om de seneste planer, projekter og tanker 
for en videreudvikling af banen. BU vil fremover bestræbe sig på at øge 
informationsniveauet omkring disse projekters fremadskriden ved brug 
af klubbens hjemmeside og opslag på anden vis.  

Endvidere er det hensigten igen at holde et møde til efteråret, der oply-
ser om status for videreudviklingsprojekterne – omlægning af diverse hu-
ler – ændring af teesteder mm. – samt gøre et forsøg på at skue ud i den 
nære fremtid – hvad vil den bringe af nye tiltag til forbedring af banen. 

 

9. Materiel 

 

Leasing af minigraver og ”trencher” i januar 2018. 
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10. FGK hjemmeside (WWW) 
-Nyheder fra BUM 
 
 

 
Der er et fortsat løbende behov for ajourføring af de hjemmesider, som 
BU er eller burde være ansvarlige for. Alle der observerer et efterslæb på 
dette område opfordres hermed til at informere BU herom.  
 
Siden vedr. frivilligt arbejde er en af dem der trænger til at blive ajourført 
– PJ udarbejder et forslag hertil til drøftelse med bl.a. de to tovholdere 
Bodil Vestergaard og Aage Gøgsig. 
 

11. Eventuelt 

-Næste møde 

 

Næste møde er planlagt afholdt tir den 27. februar 2018 med start kl. 
1530. 

 


