
Bankommittén Forsbacka Golfklubb 

Protokoll 2022-4 

2022-05-18 

Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordföranden Patrick Solhemmer som hälsade 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. Grävningen är i stort sett klar, 

viss komplettering samt sådd på öarna återstår. 

 

• Maskiner: Leverans av traktor i mitten av juni som det ser ut i nuläget pga. 

sen leverans av gräsdäck. Ruffklippare har kommit, leasing av begagnad. 

Regntåg har kommit. Leverans av grensåg är försenad. Vassklipparen ska 

sättas i funktion. 

 

• Tee-skyltar: Nya tee-skyltar är monterade. Magnetskyltar funkade inte 

tillräckligt bra så det blev en alternativ lösning. Mycket snyggt och bra 

resultat! 

 

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

godkänts av styrelsen. 

 

• Trädhantering:  En hel del träd har grensågats för att göra utrymme för 

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

Två nya träd har planterats i allén. 

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

väderlek. 

 

• Bana: Våren har varit mycket kall och torr. Besök av bankonsulent Peter 

Edman som hade en del synpunkter på fortsatt arbete. Han kommer att skicka 

en rapport för besöket. Det som är viktigast är bevattning samt skärning och 

sådd av torrfläckar. 5:ans fairway är mycket rik på matjord och ett 

flerårsprogram med dressning föreslås.  



Leif N presenterade en åtgärds och-kostnadsplanering för löpande arbeten på 

banan. Den diskuterades, Pelle ska komma med synpunkter för modifiering av 

planen. 

 

• Verkstad:  Kodlås till verkstadsdörren kommer att sättas in i stället för det 

nuvarande som är slitet. 

 

• Övriga frågor: Bevattningssystemet är gammalt och matarledningen är av 

skör PVC. Rören spricker därför ofta. En utredning startas gällande kostnaden 

för planering och byggande av ett nytt system på hål 1-9. Ett kostnadsförslag 

tas därefter fram för framtida beslut. 

 

En Nordisk tävling (Moregolf MasterCard Tour) är planerad att hållas i 

Augusti 2024. Roger Karlsson är sammankallande i en projektgrupp. Roger 

och Patrick har åkt runt banan, där Roger presenterade en del önskemål om 

förändringar. Kostnader för eventuella förbättringar måste presenteras av 

gruppen. 

Datum för nästa möte. 

Kommer att hållas 15/6 kl 17. 

Mötets avslutande 

Patrick tackar deltagarna och avslutar mötet  

Protokoll skrivet av P-O Bengtsson 

Godkändes av: Patrick Solhemmer 

 


