
                                                                                                                                         

Årsberetning 2022 – FGC Klubhusudvalget 

 
Tirsdagsdrengene: 

Vi er en lille gruppe på 16-18 personer, som mødes hver tirsdag formiddag for at holde klubhus, 

bagbygning og området deromkring i vel vedligeholdt og rengjort stand.  

Herudover udfører vi nødvendige forbedringer og vedligeholdelsesarbejder.  

Arbejder i vinterperioden: 

I perioden mødes en del af tirsdagsdrengene hver tirsdag for at udføre nødvendige rengørings-og 

vedligeholdelsesarbejder. 

Er der ombygnings- og forbedringsarbejder udfører vi også det.  

Det er aftalt med Rune Gundtoft, at vi hjælper med klipning omkring træer og søer og renser overfladen 

på søerne for alger, dog ikke den store sø ved hul 12. 

Arbejder i sommerperioden:  

Perioden starter med at opstille parasoller, borde, stole og bænke på terrassen og på banen.  

I hele sommerperioden bliver der gjort rent i- og udenfor bagbygningen, slået græs i områderne ved p-

plads, klubhus og bagbygning samt fjernet ukrudt i bede og på terrasse.  

Der bliver tømt skraldespande og klargjort boldvaskere på banen.  

Efter at den sidste turnering er afholdt og restauranten er lukket indsamler vi parasoller, borde, stole og 

bænke fra terrassen og banen.   

Diverse arbejder i vinterperioden 2021-2022 og sommeren 2022: 

Der er opført ny buggybygning med plads til 12 buggys og pladsen foran bygningen er blevet belagt 

med fliser med plads til cykler. 

Terrænet omkring klubhuset og terrassen er reguleret, så det nu i dag fremtræder som et fint græsareal 

sammen med banen. Vandhullet ved hul 18 er fyldt op og der er etableret en ny sti. Belægningen vil 

blive forbedret. 

 

Alle bænke på 18 huls banen er udskiftet og der er opsat skraldespande med sortering på nogle af 

hullerne. På hul 4 og 8 er der lagt fliser til bænke, skraldespande og boldvasker. Arbejdet fortsætter på 

resten af hullerne på banen. 

 

Der er flere, som har konstateret rotteskader i deres skabe. Vi opfordrer alle til ikke at opbevare noget 

spiseligt i deres skabe. Bagbygningen er blevet forsøgt rottesikret ved soklen hele vejen rundt, så vi 

håber at vi kan reducere skaderne, men det er nok svært at undgå helt. 

 

Vi er i gang med udskiftning af belysningen i hele klubhuset for på den måde at spare strøm. Der vil 

samtidig blive etableret styring med sensorer og mulighed for lysdæmpning. Det vil skønsmæssigt give 

en besparelse på ca. 60 – 70% på el til belysning. 
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