
Bankommittén Forsbacka Golfklubb 

Protokoll 2021-3 

2021-03-22 

Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordföranden Hans Johansson som hälsade välkommen. 

Närvarande 

Leif Gustafsson, Patrick Solhemmer, Pelle Gärdensmo, Maria Lindberg samt P-O 

Bengtsson. Jörgen Andersson och Leif Nilsson. 

Val av sekreterare 

P-O valdes att föra anteckningar för mötet. 

Godkännande av dagordning 

Dagordning enligt kallelse. 

Godkännande av protokoll 

Punkter från föregående möte rapporterades och godkändes. 

Vildsvinsstaket: Bedömdes behövas, i första etappen från vattnet vid korthålsbanan 

runt Drivingrange och ner mot vattnet. 

Ställplatser: Området är utvidgat med grovplanering. 

Rangebyggnaden: Styrelsen har motsatt sig förslaget med avgränsning av platser för 

enskilda lektioner. 

Nya ärenden 

 

• Öppning av Drivingrange: Om vädret tillåter och marken torkat upp så att 

bollarna inte pluggar sig kommer DR att öppnas 26 mars. 

• Städdagar: Möjlighet för medlemmarna att städa banan kommer att vara 31/3, 

1/4, 2/4 samt 10/4 med start kl.10. Arbetstid är 3 timmar varje dag. 

Hans stämmer av med Christer Stolpen för utskick till medlemmarna 

• Banskötsel: Kommittén är enig att klippning av greener ska påbörjas kl. 5 

varje dag under tiden från mitten av juni till mitten av augusti. Detta för att 

klippning ska vara klar till spelet börjar och att klippningen inte störs av 

spelare och på det sättet blir effektivare. 

Pelle kollar med personalen och stämmer av med Christer S om 

förutsättningarna för detta. 

• Masterplan: Kommittén anser att arbetet med Masterplan enligt Pierre Fulke 

ska fortsätta. 

 



• Deltagarnas förslag att utveckla banan: 

o Maria: Ta fram vattenspeglar, Förbättra tee. 

o Jörgen: Vältring av fairway för att göra ytan jämnare. 

o Leif G: Röjning/Gallring bakom 1:ans green samt mellan rangens 

vänstra sida och allmänna vägen. Detta beslutades och Jörgen fick 

uppdraget att hantera detta 

o P-O: Områden med tuvig gräsväxt i närheten av greener bör åtgärdas 

med utfyllnad/sådd. Mest aktuella områden är hål 4,7,8,12,18. Pelle 

avgör hur det ska utföras 

o Hans: Instämde i de föregående förslagen. 

o Patrick: Upplaget med redskap och material till vänster om gul tee på 

hål 1 bör flyttas till vändplanen bortom hål 3. Vass bör skördas så att 

den inte växer sig så tät. Blomplanteringar eller blommande buskar 

behövs för att göra banan vackrare. 

o Leif N: Muddra fram vattenspeglar på flera ställen. 

Informationstavlorna på tee är inte uppgraderade och dessutom 

behöver dom fräschas upp. 

 

• Information till medlemmar: Mer information behövs! 

Många medlemmar är inte medvetna om vad som skett med banan och 

byggnaderna sedan säsongen avslutades samt vilket arbete som utförts. Drygt 

800 timmar har under tiden lagts ner på frivillig basis. Kanske fler vill hjälpa 

till om man vet hur och vad man kan hjälpa till med? 

 

Dagordning för nästa möte 

Hans kallar till nästa möte som är planerat hållas 19/4 kl. 17:00 och börjar med en 

rundtur på banan. 

Mötets avslutande 

Hans tackar deltagarna och avslutar mötet  

Protokoll skrivet av P-O Bengtsson 

Godkändes av: Hans Johansson 

 


