
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) mandag den 14. juni 2021 

Deltagere:  Tilstede: Georg Bjørn Severinsen (GS), Carl Boyum Johansen (CB) og Klaus Dybro (KD)  

Afbud: Charlotte Møller Jensen (CMJ) og Adam Evans (CGK) 

1. Godkendelse af dagsor-
den mv.  

GS indledte med at byde velkommen hvorefter dagsordenen godkendtes 
uden bemærkninger. 

2. Opfølgning på sidste re-
ferat 

Lokal regel hul 6 & 14 

Lokal regel: ”Når en spillers bold ligger på 6. og 14. hul, klippet til fairway-
højde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ---mm” 
fortsætter indtil videre.  

3.  Siden sidst 

Besøg af Ecco- tour 

 

 

BU møde kalender 

En del af staben (3 mænd), der står bag Ecco touren har netop aflagt FGK 
et besøg. De gav bl.a. positivt udtryk for banens spændende layout mv.  

Vores/klubbens opgave er at bringe banen i så god en stand som muligt 
inden turneringen – Hvorledes banen skal bruges – herunder hvilke tee-
steder, der skal tages i brug afgøres/besluttes af ledelsen for Ecco – tour. 

Når bestyrelsen har fået fastlagt deres møde datoer planlægger BU dets 
møderække således at BUM holdes om tirsdagen ugen før bestyrelsen 
mødes. 

4 Banen 

Greens og kvaliteten af 
vand  

 

 

 

 

Bjørneklo 

 

Frivillige  

 

 

 

  

”Nærmest flaget” bokse 

 

Særlig pleje af alle greens har nu stået på i et stykke tid og omfattet ”spi-
king”, top dressing, granulat gødning og væske gødning og alt synes at gå 
godt indtil for 2 uger siden. Da syntes nogle af kemikalierne at reagere 
dårligt med sprinkler vandet. Årsagen menes at hænge sammen med en-
ten jordens eller vandets PH-værdi. Dette undersøges nu nærmere bl.a. 
gennem drøftelser mm med DGU’s konsulent Allan Brandt. Udstyr anskaf-
fes til måling af PH-værdier. Forskellige tiltage undersøges for ”friskning” 
af vandet i vores pumpe sø – det kunne være etablering af et springvand 
eller opblanding af vandet der med vand fra kommunens vandforsyning.   

Det er i år indtil nu sprøjtet to (2) gange for Bjørneklo.  

Der er desværre endnu ikke fundet frivillige til at afløse Aage Gøgsig og 
Hans Villadsen til at forstå koordinationen af de frivilliges indsats; og det 
er sammenfaldende med at der netop i år i lyset af værtskabet for Ecco 
touren er en endog større ambition end normalt for at bringe plejen/ til-
standen af banen i al almindelighed helt i top. Greenkeeperne trænger 
især til støtte for så vidt angår stier, styning og oprydning omkring træer 
og skilte mm. Kontakt Georg Bjørn Severinsen tlf.: 28 93 47 58, e-mail:  
georg@severinsen.dk hvis du ønsker at komme på ”frivilliglisten”. 

De på alle par 3 huller opsatte bokse ved greens med grej til måling/ned-
skrivning af ”nærmest flaget” forhold trænger generelt til en overha-
ling/renovering. 

mailto:georg@severinsen.dk
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Hul 9 drop zone 

Markering af strafom-
råde på hul 10 

Lukning af banen 2 tirs-
dage  

BU overvejer etablering af en dropzone tæt ved det nye hul 9 teested – til 
brug hvis bolden ryger i vandet i søen mellem teested og green/foregreen.  

Den eksisterende markering med røde pæle på hul 10 – den venstre side 
suppleres med yderligere pæle i nær fremtid. 

Det er planen at lukke banen helt - 2 tirsdage - forud for Ecco touren for at 
give greenkeeperne og gerne mange frivillige - tid og ro - til pleje og ”for-
skønnelse” af banen; herunder bestræbelser på at få alle standpladser til 
at fremstå velplejede og udstyret med vel vedligeholdte bænke, sti area-
ler, affaldsspande og boldvaskere mm. 

5.  Økonomi 

Budget – afvikling 

Driftsregnskabet ser tilfredsstillende ud, idet der dog kan konstateres et 
mindre merforbrug – der skal derfor vies driften skærpet opmærksomhed. 
Det er især området omfattende vedligeholdelse, service og reparation af 
maskineri der står for et indtil nu større forbrug end planlagt.  

6. Personel 

 

 Intet nyt at berette om udover at Aksel står til at holde ferie i uge 27. 
Hele greenkeeper staben står klar til at give den en ekstra ”skalle” i tiden 
op til og i f.m. afvikling af Ecco touren. 

7. Projekter 

Robotklipper 

 

  

 

 

FGK vinterbane 2021-22 

Overvejelser, planlægning og beregninger for introduktionen af robot 
plæne klipper i FGK fortsætter. Projektet koncentrerer sig om anskaf-
felse/leasing eller på anden vis finansieret af hele 3 robotter – 2 til klip-
ning af Driving range, noget af området omkring klubhuset og Par 3 ba-
nen. Og den sidste robot til indsamling af bolde på Driving range. Hertil 
kommer etablering af 2 el-lade stationer og nedgravning af strømkabler 
samt en vandledning til området ved starterhus/boldmaskine.  

BU har indledt drøftelser omkring udformning af og forberedelser på ba-
nen til den kommende vinter. Erfaringer fra den sidste vinter har vist en 
alt for stor slitage af banen helt generelt – den skal reduceres – så banen 
er hurtigere til at komme sig om foråret. Især er det hullerne 6, 13 og 14, 
der har behov for at blive skånet meget bedre end set i den forgangne vin-
ter, tillige med alle greens og alle teesteder.  

De nævnte huller overvejes derfor helt lukket i perioden mellem stander-
strygning til efteråret og standerhejsning til foråret. Banen rundt – ruten -
vil derfor kræve at blive omlagt på passende vis. Endvidere overvejes det 
kun at holde banen åben nogle dage om ugen; den kunne være f.eks. 
mandage og tirsdage samt lørdage og søndage.     

8. Materiel 
Intet nyt at bemærke – udover at klubben har et eklatant behov for en el-
ler flere frivillige med en ”mekaniker” baggrund til at bistå med service-
ring af vores maskinpark.  

9. WWW/Information 

Gi BU en hånd 

Baneudvalgets opfordring til at hjælpe med til at forbedre indholdet af 
hjemmesider ved at påpege forkerte – forældede – og modstridende op-
lysninger til enten BU medlemmer eller klubbens manager gælder fortsat. 
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10. 
Eventuelt 

Næste møder 
BU møderække for resten af 2021 fastlægges når viden om bestyrelsens 
møderække foreligger – i nær fremtid. 

 


