
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) onsdag den 11. august 2021 

Deltagere:  Tilstede: Georg Bjørn Severinsen (GS), Carl Boyum Johansen (CB), Charlotte Møller Jensen 
(CMJ), Klaus Dybro (KD) og Adam Evans (CGK) 

Afbud: Ingen 

1. Godkendelse af dagsor-
den mv.  

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

2. Opfølgning på sidste re-
ferat 

Intet at bemærke (Iab).  

3.  Siden sidst 

Ecco Tours erfaringer 

 

 

Frivilliges indsats 

   

 

Lån af materiel 

 
 

Fælles arbejdsdag  

 

Plan for Challenge tour 

 

Back-teesteder 

 

 

 

 Højde på rough 

 

Greenkeeperstaben har gjort mange værdifulde erfaringer vedr. forbere-
delser og klargøring af banen til en stor turnering, som vil blive forsøgt ud-
nyttet optimalt i f.m. næste års Challenge tour på FGK-bane.   

Selve afviklingen af Ecco touren inkl. Pro AM krævede 4-5 timers arbejde 
af alle greenkeepere såvel før hver dags start som efter hver dags slut.   

Indsatsen ydet af de frivillige under Ecco touren til pleje og pasning af ba-
nen viste sig at være guld værd (uundværlig). CGK ønsker derfor at øge fo-
kus på de frivilliges opgaver ved tidligere end det var tilfældet for Ecco-
touren at inddrage og uddanne dem til at løse de specifikke opgaver og 
brugen af materiellet knyttet til opgaverne. Der var i alt 10 frivillige der as-
sisterede greenkeeperne med pleje af bane under Ecco-touren. 

Lån af materiel fra andre klubber (Sindal & ??) var minimal – men uhyre 
værdsat. CGK udarbejder belært af erfaringer fra Ecco tour en liste over 
materiel, som FGK ikke selv besidder, men som CGK ønsker at kunne tage i 
anvendelse i f.m. Challenge touren. 

Der var enighed om den Store Fællesarbejdsdag tirsdag den 29. juni i høj 
grad havde bidraget til at forskønne bane forud for Ecco-touren og derfor 
vil blive søgt gentaget næste år forud for Challenge touren.  

CGK i koordination med BU vil i maj 2022 udarbejde en detaljeret plan for 
alle opgaver/aktiviteter der skal forberedes, tilrettelægges og gennemfø-
res forud for, under og efter Challenge touren f.s.v.a. banens pleje. 

CGK gjorde opmærksom på at der især var et behov for at vie back tees 
(Tee-64) mere opmærksomhed – sikre en bedre vedligeholdelse/pleje. De 
ønskes gjort mere plane og nogle af dem om muligt større.  
En opgave der ikke kan udskydes til næste år, men som bør indledes sna-
rest belejligt. Dette forudsætter naturligvis at der er økonomi hertil – hvil-
ket pt. ikke synes at være tilfældet. På den baggrund skal CGK udarbejde 
en samlet plan inklusive omkostningsberegninger til BU/FGK-bestyrelse. 
 
Ledelsen af Ecco-touren havde givet udtryk for at man så gerne en rough 
højde på ca. 80 mm fremfor klubbens gængse på 50 mm. Et forhold som, 
hvis det også skal gælde for Challenge touren, skal indgå i klippeplanen i 
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Modtagne billeder 

god tid før afviklingen af Challenge touren – til enten glæde eller sorg for 
klubbens egne medlemmer.  

BU har modtaget nogle billeder af banen med manglende vækst af græs 
mv. på ny-såede områder; der drøftedes forskellige måder hvorpå man 
kunne sikre ”vækst” i fremtiden - herunder brug af en vanding fra en 
vandvogn. 

4 Banen 

Vinterbanen 2021/22 

 

 

Parkerings pladsen  

 

Udslæt/vabler 

 

 

  

FGK Venner/ønsker 

 

 

 

36- teesteder 

 

 

 

 

 Fælles arbejdsdag 

Konstruktive drøftelser omkring udlægning af den kommende vinters 
bane fortsattes med mange nye input. Hovedvægten drejede sig om hvor 
og hvordan en vinter færdselsrute (stier) skulle lægges/forberedes. CGK 
og KD laver et udkast hertil – med rute, vinter-teesteder og vintergreens 
indtegnet på et kort - forud for næste BU møde.   

Der er behov for at få renset op for ukrudt mm på og omkring vores store 
P-plads med brug af buskryddere mm. En opgave der gerne sås løst af de 
frivillige.  

CMJ berettede om, at der var nogle af klubbens medlemmer der havde 
oplevet at få udslæt på benene, som man mente stammede fra at have 
spillet en runde golf på FGK-bane. BU har ikke kunnet finde en ”Skyldig” i 
den forbindelse; klubben bruger overhovedet ingen kemikalier til pleje af 
banen – ej heller til ukrudtsbekæmpelse - men udelukkende organiske 
materialer/gødningsmidler.  

 Bu enedes om at klubben har brug for en benzin drevet Flymo plæneklip-
per til klipning af f.eks. siderne på det nye hul 9 teested. Endvidere er der 
et ønske om at genanskaffe mere maling til at markeringsarbejder på ba-
nen; disse 2 ønsker videreformidles til FGK Venner. 

Der er meldt om problemer med at finde markeringerne for 36-tee-ste-
derne (BEGYNDER TEE-STEDER). Det undersøges om det er muligt at få 
nogle af de frivillige til jævnligt at løfte disse markeringer (Orange skiver) 
op – fri af græsset – og genplacere dem så de er lettere at få øje på – sam-
tidig hermed har BU en forventning om, at der fra begynderudvalgets side 
sker en øget indsats for at formidle hvor disse markeringer præcist er pla-
ceret på alle banens huller. 

Der er endnu en tirsdag som Fællesarbejdsdag i støbeskeen. Det er TIRS-
DAG DEN 28. SEPTEMBER med START kl. 1400. 

5.  Økonomi 

Budget – afvikling 

BU konstaterede at det gik den rigtige vej med afvikling af driftsbudgettet 
– idet det samlede merforbrug i forhold til sidste møde næsten er halve-
ret.  

Det er fortsat især driften af materiel og indkøb af gødning og græsfrø 
(vedligeholdelse af banen), der medfører en overskridelse af budgettet.  

6. Personel 

Mandskab 

 

 BU har et ønske om fremadrettet at have 3 - 3,5 fastansatte (altså gerne 
en på deltid) – heri blandt en mekaniker til vedligeholdelse af den store 
maskinpark; CGK må pt desværre bruge en stor del af den til rådighed væ-
rende arbejdstid på netop denne opgave. 
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Tirsdagsfrivillige Der er pt indtegnet 17 personer pålisten over ”Tirsdagsfrivillige”. 

7. Projekter 

Robotklipper 

Projektet vedrørende robotter er stillet i bero indtil videre. 

8. Materiel 

Status – langtidsplan 

 

Timer/fejlstrømsrelæ til 
pumpehuset 

 

Rough klipper 

Gennemgang af CGK udarbejdede oversigt/plan for materiellets status, 
udfasning og genanskaffelser mm. er udsat til næste møde.  

BU har en forventning at opgradering af installationen i pumpehuset med 
timer og fejlstrømsrelæ udføres i nær fremtid. 

BU har modtaget tilbud om erhvervelse af en bugseret roughklipper til en 
fordelsagtig pris (køb/leasing); den har været testet af vores greenkeeper 
stab med et godt – positivt – resultat under Ecco-touren. Det undersøges 
nærmere på hvilke vilkår den kan anskaffes. Den vil betyde en anseelig be-
sparelse på BU driftsbudget i forhold til de udgifter vi har i dag forbundet 
med at have et firma udefra til at klippe roughen.  

9. WWW/Information Iab. 

10. 
Eventuelt 

Næste møde 
BU planlægger at afholde næste møde tirsdag den 14. september kl. 1530. 

 


