
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) tirsdag den 12. oktober 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 

Intet at bemærke (Iab).  

3.  Siden sidst 

Fælles arbejdsdag  

 

Seminar for BU med-
lemmer & greenkeepere 

 

Fælles arbejdsdag (tirsdag den 28. september) med over 30 deltagere var 
en succes – stor tak til alle der deltog. Erfaring herfra er at der bør være 
flere opgaver, der skal løses ude på klubbens golfbane. 30 personer enga-
geret i opgaver/arbejder i og i umiddelbar nærhed af klubhuset er vel rige-
lig. 

Klubben har modtaget invitation til det årlige DGU-seminar for BU med-
lemmer og greenkeepere. Seminaret afholdes i Hjørring Golfklub den 
12.december med start kl. 10.   

4 Banen 

Vinterbanen 2021/22 

 

 

 

 

Aflastnings-teesteder 

 

 

 

Visioner – tanker om 
fremtiden 

 

 

 

Begrænsninger/restrik-
tioner 

 

 

Årets vinterbane vil bestå af 15 huller – idet hul 6, 13 og 14 er besluttet at 
skulle være lukkede. De 15 nye vintergreens bliver anlagt i rough områder 
– og den nærmere placering af dem er nu fastlagt og klargøring heraf ind-
ledes snart.  
I sommersæsonen vil disse ”vintergreens” være at betragte som arealer 
under reparation – med frit drop til følge. Dette for at skåne dem bedst 
muligt og tillade greenkeeperne at pleje dem så de bliver bedre år for år.   

Da der som i år kan opstå perioder hvor vores teesteder trænger til ekstra 
omsorg, pleje og hvile overvejer BU oftere at skifte brugen af de forskel-
lige teesteder.  Det kan f.eks. betyde at det normale 58-teested på nogle 
huller er flyttet til et 64-teested eller til et 54-teested i kortere eller læn-
gere tid. 

Her og nu drøftes der ideer om at etablere nogle nye back-teesteder 
(64’er); det kunne være et nyt og fælles 64- teested for hul 5 og hul 8. Det 
forudsætter fældning af en del mindre birketræer og rydning af ”skovbun-
den” samme sted. Måske en opgave der kunne udføres ved de frivillige. 

Fældning af træer i dette område vil ændre det visuelle indtryk positivt og 
minimere optaget af vand så vi beskytter vores pumpesø endnu mere.  

 Bu ønsker generelt at introducere mere restriktive regler for brug af ba-
nen; især for vintersæsonen. Hvornår skal den være åben for spil i frost-
vejr og hvordan får vi informeret klubbens medlemmer i tide (dvs. i god 
tid – og helst dagen før) om et evt.  senere åbningstidspunkt på en given 
dag. Emnet er ikke færdigbehandlet, men nu er der varslet herom. 



 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 

 

Udslagsmåtter  

BU ser på mulighederne for at introducere en form for udslagsmåtter/ud-
slagskopper, der skal benyttes af alle i vintersæsonen. Dette er igen et til-
tag der søger at skåne banen ved at undgå at der slås 12-20 cm lange turfs 
af ved spil når græsset ikke gror. 

5.  Økonomi 

Budget – afvikling 

BU erkender at budgettet er under pres og sparer hvor der spares kan – 
hver 5 øre vendes og drejes før den gives ud. Største ”synder” i regnska-
bet er udgiftsposten til vedligeholdelse af maskiner 

6. Personel  Vores fuld og færdig uddannede greenkeeper Axel har sidste arbejds-/an-
sættelsesdag den 14. oktober. Axel har været meget glad for sin tid hos os 
og vi i BU har været meget glade for Axel og hans indsats for FGK og øn-
sker ham alt godt for fremtiden. 

7. Projekter 

Bunker kanter 

Arbejdet ned at reducere højden af diverse bunkers kanter, der er blevet 
højere og højere med tiden og derfor skal ”skrælles” af, iværksættes til 
foråret – når græsset igen begynder at gro rigtigt pga varme i luften og 
jorden. 

8. Materiel 

 
CGK har udarbejdet en plan – oversigt - over større materielgenstande og 
maskiner, der bør såvel udfases som anskaffes i perioden frem til 2025. 

9. WWW/Information BU efterlyser – søger efter – et nyt fotografi til BU’ brevpapir/sidehoved. 

10. 
Eventuelt 

Næste møde 
BU planlægger at afholde næste møde tirsdag den 2. november kl. 1530. 

 


