
 

Årsberetning FGC Baneudvalg 2022 
 
 
2022 Startede tidligere end forventet, banen meldte sig klar og Greenkeeperne rykkede ud og fik 
startet sommerbanen op. 
Det resulterede i at tee 15 og tee 13 trak lidt ud, men henover sæsonen blev de også klar med at godt 
resultat. 
 
Stier er et problem med den tidligere anlagte belægning, det er er vi meget OBS på, 
men det har vi ikke haft ressourcerne til at kunne udbedre i 2022 det kommer til at blive lavet i 
etaper de næste år frem. 
 
Hul 10 har været et samtaleemne i forhold til grundejerne op langs. Kommunen tog tiltag til at fjerne 
alle poplerne ind til lodsejerne og herefter blev der fræset et bælte, hvor der efterfølgende er blevet 
plantet forskellige buske i, så nu håber vi at problemet er løst, også med vildt farende bolde i deres 
haver. 
 
Grundet de store sætninger i dræn renderne henover sommeren, fik vi en ny udfordring, som 
bliver løst i efteråret 2022 eller foråret 2023, det er så stor en opgave, så vi kontaktede firmaet 
der havde udført dræningen for at få råd og overblik over situationen. De har efter 
gennemgangen tilbudt at stille en mand + maskiner til rådighed uden beregning for at vi kan få 
udbedret dræn renderne så de står klar til opstarten i 2023 sæsonen - Det mener vi er en flot 
gestus af firmaet. 
 
Så har vi endelig fået et ordentligt springvand i søen på hul 18 og der er trukket strøm ned til søen på 
hul 17 så det er klart til et springvand. 
 
Greenkeeperne har i år leveret en fantastisk bane til spillerne i FGC og ikke mindst til glæde for 
vores gæster, som har givet udtryk for at de gerne kommer og besøger vores bane igen. 
 
Så en stor ros til greenkeeperne. 
 
Til sidst vil jeg takke Baneudvalget for det gode samarbejde. 
 
På vegne af baneudvalget. 
Kresten Binns 
 
 
 
  


