
Årsberetning 2020 – FGC Klubhusudvalget.                                                                                                                                         

 

Tirsdagsdrengene: 

Vi er en lille gruppe på 15-16 personer, som mødes hver tirsdag formiddag for at holde klubhus, bagbygning 

og området deromkring i vel vedligeholdt og rengjort stand.  

Herudover udfører vi nødvendige forbedringer og vedligeholdelsesarbejder.  

Arbejder i vinterperioden: 

I perioden mødes en del af tirsdagsdrengene hver tirsdag for at udføre nødvendige rengørings-og 

vedligeholdelsesarbejder. 

Er der ombygnings- og forbedringsarbejder udfører vi også det.  

Det er aftalt med Martin Sørensen, at vi hjælper med forbedringer m.m. på banen, som han mener at vi kan 

udføre. 

Arbejder i sommerperioden:  

Perioden starter med at opstille parasoller, borde, stole og bænke på terrassen og på banen.  

I hele sommerperioden bliver der gjort rent i- og udenfor bagbygningen, slået græs i områderne ved p-plads, 

klubhus og bagbygning samt fjernet ukrudt i bede og på terrasse.  

Der bliver tømt skraldespande og klargjort boldvaskere på banen.  

Efter at den sidste turnering er afholdt og restauranten er lukket indsamler vi parasoller, borde, stole og 

bænke fra terrassen og banen.   

Diverse arbejder i vinterperioden 2019-2020 og sommeren 2020: 

Sidste vinter fik vi udskiftet det gamle oliefyr til et moderne luft/vand-anlæg, så vi kan opvarme klubhuset 
uden brug af fossile brændstoffer og med en væsentlig besparelse.  
Tilsvarende fik greenkeepergården udskiftet deres el-opvarmning til luft/luft-anlæg.  
En væsentlig del af alt belysning i klubhuset og i greenkeepergården er udskiftet til led lys, så alt i alt har vi 
opnået en god besparelse. 
 
Porten til bagbygningen blev erstattet af en ny el-betjent hejseport, som alle kan åbne uden besvær, når de 
små buggies skal ud og ind. 
 
I forbindelse med udvidelsen af det indendørs træningsanlæg, igangsatte vi arbejdet med flytning af 
bagskabe, så der kunne skabes plads til udbygning af eksisterende træningslokale til et samlet indendørs 
golfcenter på ca. 240 kvm. Der mangler endnu 7-8 bagskabe, som etableres ved den gamle port. 
 
Udbygning og indretning af det nye indendørs golfcenter har været en stor opgave, så det har været 
nødvendigt med håndværkerhjælp til det grove, men det øvrige klarede tirsdagsdrengen. 
Golfcentret blev indviet den 9.10.2020. 
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