
Medlemsmøde referat. 7. maj 2014. 
  
Baneudvalgsformanden John Gothjelpsen bød velkommen og gav lidt historik om banen med etablering og 
plan for udvikling fra 1995 , revisionen i 2002 og 2005 hvor klubben havde 1400 medlemmer inklusive 
hverdagsmedlemmer. 
Golfsporten buldrede derudaf med ventelister m.v. og økonomi, som var god. 
Der var planer om at købe jorden til venstre for hul 2, etablering af 42 hytter på marken nord for landevejen 
vest for green på hul 12 og T stedet på hul 13. 
Der blev iværksat Pay and Play. 
I perioden herefter har de store planer ligget underdrejet på grund af økonomien, men der er nu lys i sigte. 
Da banen er et afgørende aspekt i klubben og en meget stor del af økonomien hænger sammen med den, er 
det vigtigt, at vi drøfter forholdene omkring banen, og at medlemmerne er informeret om, hvad der foregår af 
arbejder, vedligeholdelsesbestræbelser, udviklingstanker m.v. og at ledelsen er informeret om, hvordan 
medlemmerne oplever banen. Derfor afholder vi medlemsmøde om 
Leif Schunck påtog sig rollen som ordstyrer og referent og foreslog følgende overordnet struktur på mødet: 
  
   

1. Mødedeltagernes forslag, bemærkninger og øvrige input. 
2. Gennemgang af den nuværende situation omkring banen samt kommende arbejder og 

udviklingsplaner ved Karl(Greenkeeperen) 

  
Af hensyn til overblikket, samt for at klarlægge mulighederne for medlemmernes mulige medvirken i 
vedligeholdelse af vores bane i den bredeste opfattelse og specifikke greenkeeperopgaver, er det valgt at 
udarbejde referatet ud fra følgende struktur: 
  
   

1. De egentlige golfanlæg: (greens, fairways, T-steder, semirough, bunkers,puttinggreens og 
indspilsbaner.) 

2. Anlægget i øvrigt: Indkørslen, P-anlæggene, blomster og beplantning, aftrædelsessteder 

Ad 1 

  

Dejlig bane, generelt godt vedligeholdt. Hullerne 6,12 og 13 er kedelige medens7,8,9 er gode. 

Med få undtagelser er det svært at foreslå eller gennemføre forbedringer. 

Greens: Ingen bemærkninger 

Der bør laves gennemgange for baneservicekørsel flere steder. Eksempelvis mellem hul 6-7,12-13 m.v.til 

baneservicekørsel. 

(Gunner accepterede at indtegne behovene på et banekort og aflevere til sekretariatet hvorefter der vil blive 

indkaldt til et møde med dette særlige emne.) 

Tilfredshed med at banen åbnede så tidligt, men undring over, at det tog tre uger, inden der kom river i 

bunkers. 

Banen er fin. Sand i bunkerne er blevet bedre. 

Kort drøftelse om hullet søen på hul 11. (Det må stå som det gør indtil videre.) 

(Ordensudvalget skal præcisere hvor og hvordan man optræder ved søen.) Drøftelse om der skal stå noget 

på scorekortet som ordensregel da lokalregler ikke skal stå på scorekortet.Man kan spille på søen men ikke 

samle bolde op. 

Markeringerne på banen er ringe. Problemer med de hvide pæle i siderne af fairways. Man kan ikke se fra 

den ene til den anden flere steder. Ukrudt og træer hindrer sigtet. (Som akutproblem skal pælene også ved 

søerne på hul 17 og 18 være i orden til kampene i weekenden. Man besluttede at se på det efter mødet med 

Keld,karl m.v.) 

T- stedsklodserne kan ikke ses flere steder. 

Skraldespande på hver hul vil hjælpe til at holde banen ren. 



(Dette afvises. De små skraldespande fjernes, da fuglene går i dem, og der opstilles store skraldespande 

med passende intervaller.) 

Fortalte om en oplevelse med tre greenfeespillere og den dårlige trappe på hul 1. 

Kedelig oplevelse for gæsterne. 

Der kom et forslag om at sløjfe trappen og lave en grussti mellem herre og dame-T hvor mange herrespillere 

i forvejen går. 

Informationer om, at mange desværre ikke følger vinterkørselsbestemmelserne men krydser over banen 

eller kører i den forkerte side. 

Hvis ordningen skal anvendes til næste vinter, skal det sikres, at der er opslag som informerer, og at der er 

foldere nok. Manglede nogle gange i vinter.(Sekretariatet) 

Kort drøftelse om forskellen mellem at lave vinterkørsel med megen kørsel i et spor, og mere liberale 

restriktioner med tilladelse til bredere kørsel i forholdet til sliddet på banen. Karl mener at den nuværende 

ordning er det mindste onde vedrørende kørsel om vinteren. 

  

Ad 2. 

  

Fremtræden af banen i almindelighed kan forbedres og der skal i den forbindelse tænkes på 

greenfeespillere, som skal motiveres til at komme og spille banen og forblive motiverede, når de kommer. 

Følgende bør forbedres: De to grusbunker lige ved indkørslen skal væk. Hele indgangen kan smukseres. 

Ukrudtet på T-stedet ved hul 1,trappen samme steds skal ordnes. 

Medlemmerne skal opdrages til at hjælpe generelt.(Dette understøttes senere af flere mødedeltagere. 

Svar: 

Det har generelt været svært at nå alle udenomstingene, da sæsonen startede så tidligt som den gjorde. 

Ukrudt på hul 1 kan greenkeeperne ikke nå. Trappen skal væk. T-stedet skal ændres, da det er for lille og 

ikke kan klippes med de store maskiner.Vi skal udvikle banen så den bliver nemmere at klare uden at 

ansætte flere folk da det ikke er en mulighed. 

Ønske om, at greenkeeperen mindst en gang om ugen opdaterer information om banen på hjemmesiden. 

(Det blev aftalt at Karl give informationerne til Kommunikationsudvalget som sætter på hjemmesiden for at 

karl kan spare tid.) 

Den ene væg er væltet på skuret på hul 3-4 (Bliver lavet) 

Karl informerede om, at flere steder smadres skurene af spillere eller måske andre egentlige 

hærværksmænd. 

Bænkene på banen er grimme og burde enten males eller fjernes.(Forslag til projekt for frivillige) 

  

Flere bød ind med tanken om arbejdsdage eller weekends. 

Bygningsudvalget vil igen opstille en liste med mulige arbejdsopgaver medlemmerne kan melde ind til. Det 

er bedst, hvis man kan overtale medspillere til at melde sig som små hold til specifikke opgaver med et 

medlem som ansvarlig. 

Det er aftalt mellem (KA) og Peter Basse, at det ville blive taget op i deres fælles udvikling af hjælpere 

generelt, idet der er behov for en form for uddannelse af disse. 

(KA) informerede om, at der vil komme frivillige efterhånden, som de er uddannet til de særlige opgaver, som 

de kan anvendes til. 

Informationstavlen skal bruges til at promovere opgaverne, og der skal opsættes tilmeldingsliter i gangen. 

Begrundelsen er, at mange ikke får øje på behovene på nettet. 

 (Kommunikationsudvalget og Bygningsudvalget iværksætter efter aftale med Karl.) 

  

  

  

Karl orienterede: 

  

Han gav en personlig præsentation om uddannelse og karriere som baggrund for hans virke. 

1994 – 1998  Uddannelse som anlægsstruktør ved Carl Nielsen Maskiner 

1998 – 2000  Arbejdende formand ved Carl Nielsen 

2000 – 2004  Greenkeeperassistent i Hørsholm Golfklub, Starter på greenkeeperuddannelsen. 



2005                 Rådgiver, samt tilsynsførende ved byggeriet af Ishøj Golfklub. Sætter 

greenkeeperuddannelsen på stand by. 

2006 -  2008 Greenkeeperassistent i Frederikssund golfklub, fortsætter greenkeeperuddannelsen. 

2008 – 2014 Chefgreenkeeper i Frederikssund Golfklub. Færdiguddannet som greenkeeper 2009 med 

karakteren 10 i gennemsnit. 

  

Greenkeeperstaben: 

  

Morten Andersen. Fuldtids greenkeeper. Anlægsgartner. 

Philip Fischer. Fuldtids greenkeeperlærling. 

Søren Jensen. Deltids mekaniker/greenkeeper. 

Bjarne Opprud. Deltids mekaniker/greenkeeper 

Preben Olsen. Sommeransat greenkeeper 

Henrik helt. Lidt af hvert 

2 flexjobbere.   

  

Banen: 

  

I sin helhed 68 ha. 

Greens med forgreens: ca 2.4 ha (30 greens) 

T-steder:1,2 ha 

Driving range, indspilsområde: ca 4,5 ha med 35 T-steder. 

Fairways: ca. 16 ha med 25 fairways. 

Natur og stier (Højrough): 19 ha 

Bunkers: 80 stk. Ved opmåling af 10 stk. giver det data til at beregne et ca. tal på 1 ha bunkers. 

Herefter gennemgik Karl de forskellige græssorter og problemerne med kampen mellem etårige græssorter 

og de mere holdbare flerårige. 

Han omtalte sorterne Rødsvingel. Alm. Hvene, Alm Rajgræs, etårig rapgræs og krybehvene. 

  

Herefter måtte mødet suspenderes på grund af mange gæster med tilsvarende uro i restauranten. Dette dels 

for at give gæsterne mulighed for at spise i god ro og orden, og dels fordi mødedeltagerne ikke kunne høre, 

hvad der blev sagt i mødet. 

Efterfølgende informationer om banen er efter aftale med Karl taget fra hans briefing om samme emner til 

baneudvalgsmødet, og er altså en del af mødereferatet. 

  

(KA) informerede om, at vi får to flexjobbere, som primært skal varetage sand i bunkers og tromling af 

greens. Dette er en hjælp, for at den eksisterende greenkeeperstab kan magte vedligeholdelse af banen. 

(KA) gav efterfølgende vigtige informationer, som skal ud til medlemmerne: 

Der er en vedligeholdelsesfase af greens efter det store arbejde, der er gennemført. 

Den indebærer, at der tages propper op to gange.(Forår og efterår). Forårsoptagningen er gennemført og 

efterårsoptagningen bliver i september, hvor der tages mindre propper op end i foråret. 

Der gennemføres discseedning tre gange om året.(Green skæres og der sås græs). Disse ting gennemføres 

planlagt efter turneringer m.v. 

(KA) informerede derefter under overskriften: 

Banen lige nu. 

Skilte, skraldespande m.v. flyttes rundt for at gøre det nemmere for greenkeeperne at komme rundt med 

maskinerne. 

Man planlægger at holde sig foran de tidligste spillere hele dagen, hvorved man ikke generer spillerne. 

Hærværk på banen. 

Nedslagsmærker rettes ikke op. Det skal gøres, også selvom man oplever, at banen er ujævn, eller der er 

dressing på, da disse nedslag under alle omstændigheder forværrer greens kvalitet. Dette skal indskærpes 

overfor medlemmerne. 

Buggies og trollies. 

Der er observeret spor efter disse både på forgreens og på greens.(indskærpes) 



Der er konstateret spor på T- steder.(indskærpes) 

Man skal passe på de ømme områder mellem greens og greenbunker. Her slides meget, og der må ikke 

anvendes vogne der. Skiltning duer ikke, men et forslag fra (BO) om at markere med hvid maling på græsset 

kunne måske hjælpe. Lokalregel, opslag. (KA) overvejer. 

Holdningen til omsorg for banen er generel slap. De hvide buer ved T-steder m.v. køres ned af spillerne. 

 

Baneudstyr 

  

River bliver slået itu, skildpadder på banen med vandingsanlæg bliver kørt- eller slået itu. De flotte klodser, 

Henrik lavede sidste sæson, er så medtaget af slag, at man har valgt ikke at sætte dem op. 

(LK) og (MD) ville tage disse ting med til damedags og herredagsmedlemmerne og indskærpe 

opmærksomhed og skånsomhed på banen. 

Baneservice og Rødvinsmatch skal ligeledes informeres om disse forhold(LS), ligesom det skal anbefales 

baneservice at kontrollere pitchforks. 

(KA) og (MK) udarbejder en instruktion i brug af pitchfork til udlevering. 

Ukrudt på banen. 

Vi har et højt ukrudt tryk. Vi lever op til DGU retningslinier om pesticider. 

Vi skal indberette til miljøministeriet, hvad vi bruger af pesticider. 

Vi har lov til at sprøjte en HA om året. Vi har 67 HA i hele banen, og det vil altså tage 67 år at behandle 

banen. 

Vi kan altså ikke behandle ukrudt på sigt. Vi må koncentrere os om greens, forgreens og fairways, men må 

acceptere bellis og mælkebøtter i dele af semirough og i rough.(Skal med i en artikel i næste medlemsblad) 

Kommende arbejder i 2014. 

Hul 8 skal proppes, idet hele fairway og semirough er belastet af ca. 20 cm. filtlag som forhindrer vand og 

gødning i at trænge ned og virke efter hensigten. 

Flere huller skal have samme behandling. Man vil ikke tage hele banen men enkelte huller som eksempelvis 

hul 1 på toppen af bakken, hul 2 mellem green og den store bunker på venstre side. 

Banearbejdet starter til efteråret(medio SEP.) og kører frem til marts april afhængig af vejret. 

Det vil kræve hullukninger. 

  

Rough. 

  

Der er indkøbt udstyr til klipning m.v. Måske er det et problem med folk til at betjene dette udstyr. Emnet 

behandles mellem(PB) og (KA) omkring den generelle anvendelse af frivillige. 

Vi forventer første klipning i anden halvdel af maj, og det vil blive meget tidligt om morgenen(Frivillige tidligt 

op) 

Der er lavet” øer” i den klippede rough, hvor fuglene normalt vil bygge deres reder, så der er taget hensyn til 

vildtet. 

Udvikling af banen. 

Der vil blive lavet en del ændringer af banen, som primært har til formål at gøre det muligt for den relativt lille 

greenkeeperstab at vedligeholde banen 

Bunkers, der er slidt ned på skråningerne, hvor der ikke kan vokse græs da vandet løber af, vil blive bygget 

op med tørv og skråningen fladet ud.. 

Derved kan der vandes, gødes og køres med maskiner. 

Der træffes en beslutning om rækkefølgen af huller, der skal have ordnet bunkers med skiftevis for -9 og 

bag- 9, så man ikke oplever en væsentlig forskel i flowet i hullerne på banen. 

Arbejdet starter i efteråret og fortsætter i vinter. 

Bagkant -  bunkerne på hul 8 og hul 9 sløjfes og erstattes med ”græsbunkers” samtidig med, at der laves 

variationer i omgivelserne omkring greens. 

Forslag om at T- stederne på hul 17 blev rykket frem, så man kan se banen og så de langt slående kan 

forsøge at gå over søen. 

Der oprettes en reservegreen i området mellem green på hul 1 og T-stedet på hul 2. 


