
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) tirsdag den 2. november 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 

Tilfredshedsundersø-
gelse 

Udformningen af de af BU foreløbigt udarbejdede spørgsmål til den plan-
lagte tilfredshedsundersøgelse blev kort drøftet.  

4 Banen 

Vinterbanen 2021/22 

 

 

Overgang til spil på vin-
terbanen 

 

 

 

Oplæg 

 

 

 

Udslags ”kopper” 

 

 

Hul 13 

 

 

Hul 10  

 

 

Hul 16 

Vintergreens er nu etableret på de til vinterbanen hørende 15 huller. Alle 
vintergreens vil nu blive markeret som arealer under reparation hvorfra 
der skal droppes ud (blå pæle med grøn top). Gule flag til markering af hul 
forventes sponseret af en af klubbens trofaste støtter gennem mange år. 

Når vejret betinger det – frost/megen nedbør osv. - lukkes banen, men se-
nest fra den 17. december af spilles der udelukkende på vinterbanen - 
dvs. til vintergreens og med hullerne 6, 13 og 14 lukkede. Der sættes af-
mærkninger op på vinterbanen, der viser hvilke veje der ikke må bruges til 
færdsel på banen. Dette gøres for at skåne de steder på banen, hvor slid-
det hidtil har været for stort i vinterperioden.  

Der spilles med oplæg fra nu af. Lokalregel offentliggøres på hjemmesi-
den. Indtil hcp. udvalget bestemmer andet, kan spillede runder hcp. regu-
leres.  

Udslags kopper af den type der sidste vinter blev testet af nogle medlem-
mer af seniorklubben søges anskaffet via et sponsorat. Brugen af disse er 
med til drastisk at reducere sliddet på fairways – alle steder - hvor de bru-
ges – idet man med deres brug undgår at slå turfs af.  

Henover vinteren omlægges stisystemet ved hul 13 teesteder; fremover 
vil stien komme til at løbe højre om tee 50. Der kan i den forbindelse ople-
ves at hul 13 og 14 vil være lukkede i korte perioder. Hvis det sker går man 
fra hul 12’s green direkte videre til hul 15. 

Stien på hul 10 – der leder fra hul 10 green område til hul 11 lægges læn-
gere tilbage på hul 10 i nær fremtid.  

Bunker området til højre for og bag ved hul 16 green deles op i 2 bunkers 
således at greenkeeperne når de klipper greenen får en vendeplads, der 
ligger udenfor greenen.  



 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 

 

Skift af spilleretning/-
start  

 

Bi- venlig golfbane semi-
nar. 

 

Fra uge 45 af indføres der ugevis skift af starthul således at der i ulige uger 
startes på hul 1 og i lige uger startes på hul 10.  

BU’s deltager i DGU on-line seminar om bi-venlig golfbane gav et kort re-
sume (konklusioner) fra seminaret – det drejer sig om overlevelse af in-
sekter – bier især – herunder biers levevis og behov for biodiversitets om-
råder/rig flora med mange blomster, levecyklus, overvintringssteder, føde 
og rede pladser mm.  

 5.  Økonomi Trods en ihærdig og målrettet indsats for at spare på alle udgifter hvor der 
spares kan, kommer BU ud af regnskabsåret 2021 med et mindre merfor-
brug. 

6. Personel 

Afvikling af ferie mm 

Greenkeeperne indleder nu så småt perioden hvor den står på maksimal 
afvikling af ferie og øvrige frihedstilgodehavender; og i takt med at beho-
vet for at slå græsset reduceres mere og mere som temperaturen falder 
sættes der turbo på afvikling af frihedstilgodehavender i januar, februar 
og til dels marts.  

De for vintersæsonen gældende kontrakter er indgået. 

7. Projekter 

Stier/arbejdsområder 

Indsatsen for at få vores stisystem til at fremstå mere skarpt ved at så/ef-
terså græs ved start og stop af vores stier der forbinder tee-steder med 
fairways, der blev indledt i sommers vil blive genoptaget til foråret. 

8. Materiel 

 
CGK kunne berette at materiel/maskinparken generelt er i en god stand; 
en situation til stor glæde i al almindelighed og en som især skal tilskrives 
vores dygtige mekaniker 

9. WWW/Information Der gøres konstant – løbende – en indsats for at fjerne eventuelle uover-
ensstemmelser mellem diverse hjemmesiders indhold. Alle opfordres til at 
kontakte BU hvis/når de observer modstridende informationer på klub-
bens hjemmesider så de kan blive fjernet. 

10. 
Eventuelt 

Næste møde 
BU planlægger at afholde næste møde tirsdag den 7. december kl. 1530. 

 


