
Bankommittén Forsbacka Golfklubb 

Protokoll 2022-1 

2022-01-27 

Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordföranden Patrick Solhemmer som hälsade välkommen. 

Närvarande 

Patrick Solhemmer, Leif Gustafsson, Pelle Gärdensmo, Jörgen Andersson, Leif 

Nilsson samt P-O Bengtsson.  

Godkännande av dagordning 

Dagordning enligt kallelse. 

Föregående mötesprotokoll 

Lästes igenom och godkändes 

Pågående och kommande arbeten 

• Vattenlinjer: Jörgen har kontakt med grävmaskinist som ska utföra grävning 

av strandlinjerna på hål 2 samt hål 11-17. 

 

• Maskiner: Trucken som använts för bollplockning är på verkstad och 

skyddsbur monteras. Hjullager kommer även att bytas vid samma tillfälle. 

Gammal Foregreenklippare samt sliputrustning till den kan säljas till 

mekaniker som arbetar med ovanstående, pris/kostnadsförslag kommer. 

Foregreenklippare som beställdes förra året levereras i år. 

 

• Tee-skyltar: Patrick har varit i kontakt med Pokalhuset som kommer att 

offerera nya tee-skyltar att monteras på nuvarande stativ. Det preliminära 

kostnadsförslaget bedöms vara prisvärt. 

 

• Tee: Förbättring av Orange tee är planerad med prioriteringsordning 16,13,2,5 

och 11. Under 2022 bedöms ombyggnad av röd tee på hål 16 samt anläggande 

av orange tee på detta hål rymmas inom budget. 

 

• Skogen:  Jörgen berättade att åsen mellan hål 1 och 8 kommer att gallras med 

maskiner. Dungen mellan rangen och allmänna vägen kommer att gallras 

manuellt, Jörgen markerar vilka träd som ska tas bort. Denna åtgärd kommer 

att ge en snygg insyn från vägen mot ladan och klubbhuset.     

Rishögar som ligger på några ställen på banan ska flisas och kommer att ge ett 

litet ekonomiskt tillskott. Alléns träd är gamla och grenar börjar falla ned. 2-3 

st. träd är i farozonen att rasa. Kontakt har tagits med Länsstyrelsen, eftersom 

tillstånd måste finnas för att såga ner/restaurera en allé.  

 



• Röjargänget: Röjning och uppeldning av torra träd och sly har gjorts efter 

spelsäsongen. Detta har som tidigare år utförts av frivilliga krafter som under 

2022 planerar att oförtrutet jobba vidare. 

 

• Åtgärdsförslag på längre sikt:  Dressning av fairway på hål 5 eftersom denna 

är mycket ”jordig”.         

Förhöjning av nätet på rangen eftersom många bollar ligger bakom nätet samt 

nere i sjön. 

 

• Övriga frågor: Ett önskemål finns att få med en eller två damer i kommittén 

för att ”bredda önskemål/intressen”, förslag välkomnas varmt. 

 

Datum för nästa möte. 

Patrick återkommer med kallelse. Mötets huvudinriktning kommer att vara maskiner 

och budget. 

Mötets avslutande 

Patrick tackar deltagarna och avslutar mötet  

Protokoll skrivet av P-O Bengtsson 

Godkändes av: Patrick Solhemmer 

 


