
 

Årsberetning 2021 fra baneudvalget. 
 
Endnu et år er lagt bag os og hvilket et år. 
 
2021 startede som det plejer med en ordentlig gang regn, men efterfuldt af en meget kold forsommer.  
I samme periode opsagde vores daværende Chef Greenkeeper sin stilling for at søge nye udfordringer, 
så vi måtte i gang med at finde en ny til at tage over og valget faldt på Rune Gundtoft, som straks gik i 
gang med pleje af banen. 
Det har været en fornøjelse at følge den nye måde at tænke pleje ind i på vores smukke bane, nye tiltag 
som hurtigt har afspejlet sig på banen, til glæde for golfspillerne. 
Så en stor tak til Greenkeeperne. 
 
Dræning af de sidste huller på stor bane og par 3 banen blev også afsluttet i foråret, det har været en 
fornøjelse at følge arbejdet på banen, som allerede har vist sit værd. En stor tak skal lyde til Fredericia 
Kommune for hjælp og samarbejdet, som vi glæder os til at fortsætte med.  
 
I forbindelse med oprensning af søerne, har vi haft en del alge problemer, som blandt andet Søren har 
stået for. Vi har i den forbindelse indkøbt springvand til søen på hul 18, som længe har været et ønske. 
 
En stor tak skal også lyde til Tirsdagsdrengene for den store hjælp de yder i klubben, og her er de så 
igen på banen for at klargøre skraldestativer til vores nye tiltag med nye bænke på flisebelagt bund, 
som er påbegyndt på par 3 hullerne, og som vil blive udvidet rundt på hullerne. 
 
Teestederne på stor bane vil blive sat i fokus, de trænger til en overhaling, både med opretning og 
sprinklere, så bliver næste projekt i 2022. 
Par 3 banen trænger også til en del opmærksomhed af Greenkeeperne i 2022, så der bliver nok at se til 
i årene fremad. 
 
 
Tak for det gode samarbejde i baneudvalget og Greenkeeperne. 
 
På vegne af baneudvalget 
Kresten Binns. 
 
 
 
 
 
 
 
 


