
 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 

Referat af møde i Baneudvalget (BU) tirsdag den 6. juli 2021 

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

Afbud: 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 

Den store fælles ar-
bejdsdag tirsdag 29. juni 

 

 

 

Årets store begivenhed 

 

FGK Venner 

 

Afholdelse af den første af 2 fællesarbejdsdage, tirsdag den 29. juni, med 
”forskønnelse af banen” som motiv var overordnet en succes med flere 
end 60 deltagere. Opskriften med inddeling i hold – arbejde med god 
stemning og energi – små indlagte pauser – oprydning - afsluttende med 
et fint traktement på terrassen inkl. udlevering af en gratis greenfee billet 
synes at være en god koncept til fremtidige fælles arbejdsdage. Der blev 
også høstet en del ”Lessons Learned” herunder behov for anskaffelse af 
flere batteriopladere til buskryddere mm - forud for næste store fællesar-
bejdsdag for frivillige. 

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. 

FGK Venner har efterspurgt forslag til BU ønsker om anskaffelser, der vil 
medvirke til at alle får en endnu bedre oplevelse af en runde golf på FGK 
18-huls bane. 

4 Banen 

Vand til sprinkling 

 

Pumpen i pumpehuset 

 

Vinterbanen 2021/22 

 

 

Frivillige  

 

Frivillige til Ecco touren 

 

Efter at der er suppleret med ”kommunevand” i vores pumpe sø ved hul 3 
synes pH værdien igen at være OK. Fremover tages der regelmæssigt prø-
ver af vandets pH værdi. 

Det er planen at få såvel en ”timer” som et fejlstrømsrelæ koblet til vores 
pumpe i pumpehuset – det vil lette arbejdet for vores CGK.  
 

Arbejdet med et skitseforslag til udformning af vinter bane 2021/22 fort-
sætter; for nærværende er det hullerne 13 og 14 der synes at skulle hol-
des lukket i ”vintersæsonen”.  

Efter den store TIRSDAGS arbejdsdag har 2 -3 personer meldt sig til frem-
over - hver 2. tirsdag - at varetage plejen og vedligeholdelse af vores 
standpladser med bl.a. stenmel – det er glædeligt nyt. 

Efterlysning: Greenkeeperstaben mangler 8-10 frivillige i f.m. afviklingen 
af Ecco touren til hver dag – tidlig morgen/sen aften - at fylde/efterfylde 



 

Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget 

 

 Hul 9 drop zone 

 

 

Koordinator af de frivilli-
ges arbejde 

 

 

RIV EFTER DIG! 

turf huller på fairways/teesteder og rive bunkers mm. Kontakt Inge i se-
kretariatet, hvis du ønsker at gøre en indsats. Hun arbejder med planerne.  

På baggrund af opfølgende drøftelser både internt i BU og med andre ud-
valg vedrørende etablering af en dropzone på hul 9, er det nu besluttet 
ikke at etablere en sådan. 

Der er fortsat ikke fundet nogen der ønsker at overtage efter Aage Gøgsig 
og Hans Villadsen som koordinator af de frivilliges arbejde.  Så opskriften 
er stadig en samme som sidst - Kontakt georg@severinsen.dk - hvis du øn-
sker at komme på ”frivilliglisten”. 

Det er trist – så trist – igen og igen at skulle være vidne til at der er golf-
spillere iblandt os – der tilsyneladende er fuldstændig ligeglade med hvor-
dan de efterlader en bunkers de netop har besøgt. RIV dog for ---------efter 
dig og placer efterfølgende riven - hele riven i bunkeren og sådan at den 
er nem at få fat i fra kanten af bunkeren.  

5.  Økonomi 

Budget – afvikling 

BU’ s økonomi er presset og pt er der et samlet merforbrug på ca. 
125.000kr.  

Det er især driften af materiel og indkøb af gødning, kemikalier og græsfrø 
(vedligeholdelse af banen) der tynger.  

6. Personel 

 

 Intet nyt at berette. 

7. Projekter 

Robotklipper 

 

 Boldvasker 

 

 

BU har udover tilbud på 3 robotter m. tilbehør modtaget tilbud på etable-
ring af en boldopsamlingsgrav og hertil en boldelevator ved hjælp af hvil-
ken boldvaskermaskinen skal fødes. Det er dog besluttet at projekt robot-
ter stilles på standby indtil efter Ecco-touren. 

Boldvasker (v. drivingrange) er slidt og der har været overvejelser om ind-
køb af en ny, men det er pt besluttet at foretage en nærmere undersø-
gelse af muligheder for at reparere den – dvs. udskifte eller reparere va-
skebørsterne osv.  

8. Materiel 
Der var enighed om at lade CGK udarbejde såvel en oversigt over status på 
alt bane-/greenkeepermateriel – omfatter ikke blot maskineri i maskinhu-
set, men også f.eks. vandings- og sprinkleranlæg mm samt i tilslutning her-
til en langsigtet (fremadskuende) plan for renovering, servicering, vedlige-
holdelse, udfasning og genanskaffelser af materiel/maskineri.  

9. WWW/Information Iab. 

10. 
Eventuelt 

Næste møde 
BU planlægger at afholde næste møde tirsdag den 10. august. 
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