
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 

Baneudvalgsmøde – referat  Mandag den 8.3.2021 

Mødestart:  Kl.15:30  

Mødested:  Maskinhuset  

Deltagere:  
 
Afbud:  

Georg Bjørn Severinsen (GS), Charlotte Møller Jen-
sen (CMJ), Klaus Dybro (KD), og Adam Evans (CGK). 

Carl Boyum Johansen (CB) 

Dagsorden   

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsorden godkendt  
 

2. Opfølgning på sidste referat 
 

I.a.b.  

3. Siden sidst  
 

 

Budgetønsker fra BU er gået videre i processen  

Der er givet tilladelse til kontinuerlig oprensning af vo-
res søer, under forudsætning af at de udstukne ret-
ningslinjer fra den første tilladelse forsat følges.  

Afklaring med fagforeningen. Der kan ansættes på 
deltid mellem 15 og 30 timer / uge. Sidste år var be-
skeden at der på golfbaner kun kunne ansættes i peri-
oder med fuldtidsansættelse (37 t/uge).  

4. Banen  
- status generelt 
- Hul 5 - teested 
- Hul 9 – trappe/teested 
- Hul 14 – straffeområde i skoven til højre 
ECCO touren 

I forhold til udfordringer med vejret hen over vinteren 
og ekstra foranstaltninger (minimering af stab) i for-
hold til Coronasituationen, er banen i en god stand. 

Der er stadig frost i jorden på de fleste fairways og 
greens.  

Der arbejdes på greens så de kan åbnes til stander-
hejsningen.  

Kørsel med golf biler er ikke tilladt. Der kan måske åb-
nes til standerhejsningen.  

Der er bestilt rullegræs til tee 5 og 9.  

På trapperne på tee 9 vil der blive lagt måtter i midten.  

Der er ryddet op i træerne omkring green på hul 12.  

Arbejdet med renovering af bunkere på hul 3, 14 og 
16 sættes i gang snarest muligt.  

Evt. ændring af strafområdet i højre side af hul 14 dis-
kuteret. Spørgsmålet sættes foreløbigt i bero.  

Lægning af fliser bag udslagsmåtterne færdiggøres 
når frosten er gået af jorden. Forventes klart til stan-
derhejsningen.  

Der arbejdes på at lave nye targets på driving range 
så de er klar til sæsonstart.  



 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 

For at optimere arbejdet med greens op til Ecco Tour i 
uge 31 åbnes banen først kl. 9:00 hver 3.die tirsdag.  
 

5. Økonomi 
- Budget 2021 
 

Saldobalance for jan – feb.  gennemgået.  
BU´s forslag til budget for 2021 forventes godkendt.  
 

6. Personel 
 

Nikolaj har fundet et nyt job nærmere sin bopæl. Han 
stopper med udgangen af marts måned.  

Axel er p.t. på keeperskole.  

Michael Heilesen ansættes for sæsonen fra medio 
marts.  

7. Projekter  
- robotklippere  
- Bane app – status 

Mulighederne for at skifte fra traditionel roughklipper 
til eldrevne robotter undersøges videre.  

Den afprøvede løsning på hul 9 med små robotter gav 
et godt klippemæssigt resultat. Overføres forsøget til 
hele banen, er omkostningerne til klippere ca. 1,5 mil. 
Dertil kommer kabler og samleskabe på hele banen til 
en pris af ca. 860.000 kr.  

Andre muligheder undersøges.  

Aktuelt er der kontakt til Belrobotics, der har en løs-
ning med GPS-styring.  

Appen fra GFLR der bruges til præcis registrering af 
baneforhold, eks. drænrør, kabelnedgravninger, vand-
ledninger m.m. opsættes af GFLR snarest.  
 

8. Materiel 
- Status på maskinparken 

Roughklipperen er ved at være nedslidt, bl.a. derfor 
søger vi at overgå til robotklippere, der er baseret på 
el. Investering i en ny roughklipper, med dieselmotor 
nærmer sig en mil kr.  

Der indhentes tilbud fra ekstern udbyder på klipning af 
rough indtil afgørelse af fremtidig investering er sket.  
 

9. WWW/INFO  
- Status 
 

I.a.b.  

10. Eventuelt 
- næste møde  
 

I.a.b.  

Næste møde 13.4.2021  

 


