
Bankommittén Forsbacka Golfklubb 

Protokoll 2022–3 

2022-03-24 

Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordföranden Patrick Solhemmer som hälsade Marita särskilt 

välkommen. 

Närvarande 

Patrick Solhemmer, Marita Gustafsson, 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 är på annat arbete, Jörgen och Pelle håller kontakt 

med tidpunkt för fortsatt arbete. 

 

• Maskiner: Behovet av ny traktor föreslås lösas med ett 5-års leasingavtal. I 

grundförslaget ser detta bra ut och Pelle kollar på hur liknande maskiner 

fungerar. Trucken för bollplockning är tillbaka och fungerar. Plexiglas sätts in 

för bättre arbetsmiljö. Leif G hanterar inköp av grensåg. 

 

• Tee-skyltar: Skyltställen har målats och är färdiga för montering av nya 

skyltar. Informationen har uppdaterats med mer historisk information. 

 

• Tee: Förslaget gällande framflyttning av röd tee på hål 16 har diskuterats med 

BDGFs slope-ansvarige. Enligt honom finns det inte några problem att flytta 

fram tee. Slope-värden kommer att räknas om. Förslaget kommer att 

presenteras för styrelsen vid deras nästa möte. 

 

• Trädhantering:  En hel del träd kommer att grensågas för att göra utrymme 

för maskiner som klipper under grenar. Träden får också en finare krona.  

Två nya träd ska planteras i allén där de gamla dåliga tagits bort. 

Gallring av skogen mellan hål 1–2 och 7–8 kommer att ske vid lämplig 

väderlek. 

 

• Röjargänget: Röjning och uppeldning har fortsatt och kommer intresserade 

kanske att fortsätta i mindre skala. 

 



• Städdagar:  Städdagar för medlemmar kommer att arrangeras 21–24/4 kl. 9-

12. 

 

• Övriga frågor: Nästa års prioriterade arbete på banan kommer att vara 

uppsnyggning av området vänster om första tee samt strandlinjen på hål 15. 

 

Cirka 15 ställplatser med eluttag kommer att iordningställas under året, därtill 

kommer laddstolpar för elbilar. Ny elcentral kommer att sättas upp. 

 

Datum för nästa möte. 

Kommer att hållas 19/4 kl 17. 

Mötets avslutande 

Patrick tackar deltagarna och avslutar mötet  

Protokoll skrivet av P-O Bengtsson 

Godkändes av: Patrick Solhemmer 

 


