
Bankommittén Forsbacka Golfklubb 

Protokoll 2022-2 

2022-02-24 

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: Grävmaskinen som råkade ut för en olycka är på verkstad och 

beräknas återuppta arbetet om två eller tre veckor. 

 

• Maskiner: Planeringsbudgeten avseende maskinbehov diskuterades. Nästa 

behov är en traktor med gafflar, den nuvarande är sliten och fyller inte sin 

funktion. Trucken för bollplockning är på verkstad och skyddsbur monteras, 

kommer åter tillbaka om ca en vecka. Beslutades att en grensåg ska inköpas. 

 

• Tee-skyltar: Skyltar har tagits in och rengjorts i väntan på målning och att 

sedan förses med skyltmaterial från Pokalhuset. 

 

• Tee: Förbättring av röd tee på hål 16 samt anläggande av orange tee på samma 

hål diskuterades. Ett nytt förslag till placering av röd tee, längre fram 

diskuterades. Eventuell framflyttning av röd tee ska diskuteras med BDGFs 

slope-ansvarige, om åtgärden påverkar slope-värdet. 

 

• Trädfällning:  Jörgen markerar vilka träd som ska tas bort mellan rangen och 

allmänna vägen. Övriga träd grensågas så att klubbhus och rangen syns mer. 

Detta bedöms som en ”reklamåtgärd”. 

Alléns 2 träd närmast infarten ska tas ned och det ska återplanteras träd. 

Länsstyrelsen har meddelat tillstånd och förutsättningar. 2-3 träd på hål 16 ska 

tas ned. Lämplig grensågning av övriga träd på hålet ska utföras 2 träd ska tas 

ned på hål 15 enligt beslut av styrelsen. 

 



• Röjargänget: Röjning och uppeldning har fortsatt med ”frivilligglöd”. Ca 15-

20 brasor har eldats upp sedan förra mötet. Merparten av arbetet har utförts på 

hål 13. 

 

• Ekonomi/Budget:  Redovisning av årets budget gjordes och diskuterades. 

 

 

• Övriga frågor: Med tanke på budget och arbetet på rangen, med klippning och 

bollplockning kommer arbetstiden för detta att särredovisas under året. 

 

Datum för nästa möte. 

Patrick återkommer med kallelse. 

Mötets avslutande 

Patrick tackar deltagarna och avslutar mötet  

Protokoll skrivet av P-O Bengtsson 

Godkändes av: Patrick Solhemmer 

 


