
Bankommittén Forsbacka Golfklubb 

Protokoll 2021–8 

2021-10-25 

Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordföranden Hans Johansson som hälsade välkommen och inledde 

med att berätta att Leif Gustafsson fallit och skadat sig under röjardagen 21 oktober. 

Leif är nu under vård i sjukvården och mår bra. 

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. 

Föregående mötesprotokoll 

Lästes igenom och godkändes 

Nya ärenden 

• Vattenlinjer: Länsstyrelsen har meddelat att beslut i frågan inte kan ges i år, 

på grund av arbetsanhopning. Leif N har fått underhandsbesked att det med 

stor sannolikhet kommer att bli ett positivt svar. 

 

• Maskiner: Tidigare beslut om anskaffning av ruffklippare har fördröjts. 

Leverans blir våren -22. Två regntåg samt två röjsågar ska köpas in. Gamla 

maskiner som ej används ska avyttras. Trucken som använts för bollplockning 

är sönder och ”buren” kanske kan byggas om av Karlbergsskolan och passa på 

”nya” trucken. 

 

• Banförbättring: Vildsvinsstängsel behöver förlängas runt rangen och ner mot 

sjön. Detta har utförts av banpersonalen vid tidpunkten för detta protokoll 

(211103). Det ser bra ut!! 

 

• Orange tee: Förbättring av Orange tee är planerad med prioriteringsordning 

16,13,2,5 och 11. Detta förslag har presenterats för styrelsen. Pelle bedömer 

hur arbetet ska utföras.  

 

• Klipptider:  Hans har förslag på ”Klipptåg”; att tee, foregreen samt green 

klipps vid samma tillfälle. Även fairway om resurser finns. Detta är ett 

arbetssätt som rekommenderas av SGF. Det förutsätter att aktuell bandel 



stängs av och personalen får arbeta i fred. Det förutsätter även att det finns 

tillgänglig personal och maskiner. 

 

 

• Verksamhetsberättelse: Lästes upp och godtogs av kommittén. 

 

• Övriga frågor: Om det blir överskottsjord vid anläggandet av ställplatser kan 

kanske denna användas till att fylla upp slänten till vänster vid ingången på 

green 4. Området är ”omöjligt” att klippa på normalt sätt. Förslaget får 

utredas. 

 

Banan är öppen men börjar bli blöt och beslut om stängning tas med hänsyn 

till vädret.  

 

Datum för nästa möte. 

Nästa möte kommer att hållas ??/11 kl. 17. Hans återkommer med kallelse 

Mötets avslutande 

Hans tackar deltagarna och avslutar mötet  

Protokoll skrivet av P-O Bengtsson 

Godkändes av: Hans Johansson 

 


