
Dagsorden Frømandsklubben Neptun 5rsdag d. 25.0.2020 kl. 19:00 I 
klubben. 

Deltagere: Michael, Jesper, Kasper, Chris5na og Ulrik. 

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden 

Pkt. 2: Sidste møde 
2.1 Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde (udsendt) 

Pkt. 3: Gennemgang af post: Det meste modtagne post er udsendt som (T.O.’er) 
3.1: Mail fra Jane Villadsen ang. Sæsonstart 

 # Michael udsender info omkring de4e 5l alle medlemmer. 

3.2: Ansøgning om sponsorat af UV-event 

 # Ikke relevant for FN.  

Pkt. 4: Økonomi 
4.1 Gennemgang af regnskab. 
 
 # ingen bemærkninger 

4.2 Klubbens økonomi fremadreJet. 
  
 # ingen større udgi?er lige nu 

4.3 Status på klubmodul. 

 # en medlemsudmelding (voksen fri5dsdykker) siden sidst 

Pkt. 5: Inds5llinger:  
5.1: Fra formanden:  
Problem: Rune gav mig meget rent besked på at han forventer at vi overholder alle regler og anvisninger i  
forhold Nl ophold i vores potenNelt nye klubhus og i særdeles i forhold Nl ophold i og omkring  
svømmebassinerne i FriluQsbadet.  
   
Løsningsforslag: Vi laver en ganske klar poliNk og et sæt retningslinjer for, hvem der er ansvarlig for åbning 
og lukning af FriluQsbadet. En vagtliste med, hvem som er livredder og hvem, som sørger for at alNng er 
rent og på plads, når vi forlader badet/klubben. 

Alterna5v: Hvis vi ikke har HELT klare retningslinjer, når vi starter – så kan vi stå i den situaNon at vi bliver 
smidt ud fra vores nye legeplads. Har vi i det hele taget nogen, som vil stå med ansvaret og har vi livreddere 
nok, når vi også skal sNlle med livreddere i vores ’”almindelige” svømmehalsNd og hvad med rengøring her? 
Endnu en vagtplan? 



 # Michael laver udkast Nl poliNk og retningslinjer for klubbens medlemmers anvendelse af 
FriluQsbadet.  

 # Vi skal have en vagtplan for livreddere på plads. Michael laver udkast.  
 # Vi får Indgang Nl området via samme nøglebrikker som benyJes af Odense kommune i 

FriluQsbadet. 

5.2: Fra formanden: 
Problem: T-shirts  

Løsningsforslag: Jeg foreslår at vi godkender vedlagte forslag Nl T-shirts, sender en mail ud Nl alle 
medlemmer og spørger hvor mange de vil have og i hvad størrelse / farve. 
  
 # Godkendt af bestyrelsen. Der opreJes en event på klubmodul hvor man kan besNlle og  
 betale for T- shirt. Der Nlbydes farverne: sort, mørkeblå og mørkegrå. ChrisNna opreJer   
 klubmodul besNllings event og udsender email Nl alle medlemmerne.  

Alterna5v: Vi dropper det og finder på noget andet. Evt. forbunds T-shirts med vores eget logo på også.  

# Der arbejdes videre med ideen om også at lave noget specifikt FN instruktør tøj senere. 

5.3: Fra formanden: 
Problem: Indretning af vores nye lager.  

Løsningsforslag: Rune ringede sidste søndag Nl mig og fortalte mig at han sørger for at vi får HELE skuret 
sNllet Nl rådighed. Vi skal dog lige vente ca. en måneds Nd – så han kan finde en containerløsning Nl 
”Kulturmaskinen”. Vi kan altså fremadreJet forvente at have hele skuret og derfor skal vi have lavet en plan 
over, hvordan vi får det indreJet (støbt gulv, isoleret, rumopdeling, (varme?), vand, el……….). Jeg foreslår at 
vi indkalder gode forslag Nl indretning; men vedlægger mit første udkast Nl inspiraNon. 

 # Der indkaldes Nl første klub og indretning samt flyJeplansmøde i vores lagerhal  
     i FriluQsbadet. Forventet primo oktober. Yderligere informaNon følger senere.  

Alterna5v: Bestyrelsen står igen med ”aben”, hvis vi ikke finder nogen, som har mod på at gå i gang med 
projektet. 

5.4: Fra formanden: 
Problem: Jeg har fået en mail fra et medlem, som ansøger om Nlskud Nl speedbådskørekort. 

Løsningsforslag: Carsten anbefaler et firma: 

hJps://watergames.dk/kurser/speedbaadskoerekort/ 

Carsten vil gerne aholde teori og sejlads med eventuelt interesserede i Alu-neptun – som så kan blive 
”moNoneret” lidt mere. Kursus + prøve andrager 1449,- pr. person med garanN for beståelse.     

Der foreslås Nlskud på 750 kr. / deltager. 

Alterna5v: Vi lader Carsten aholde kurset og betaler ”kun” prøven; hvis deJe kan lade sig gøre. 

https://watergames.dk/kurser/speedbaadskoerekort/


 # Bestyrelsen besluJer et fast Nlskud på 750 kr pr medlem der ønsker at tage et   
 speedbådskørekort jf. denne fremgangsmåde: 
 1) Medlemmet besNller og betaler selv for et speedsbådscerNfikat hos fx. watergames.dk  
 eller R-dyk. 
 2) Når medlemmet har modtaget sit speedbådscerNfikat omskoler Michael medlemmet Nl at  
 bruge Alu Neptun. 
 3) EQer endt omskoling Nl Alu Neptun, refunderer FN 750 kr Nl medlemmet.  

Pkt. 6: Opfølgning fra sidste B-møde:  
 Pkt. 6.1: Indsendelse af godkendt regnskab 5l kommunen 

  # skulle være på plads jf. fri5dsportalen 

Pkt. 6.2: Status på klubhussitua5onen/Neptuns Venner/suppleanter 
  
 # Neptuns Venner er blevet s5?et. Bestyrelsen ser frem 5l et godt   

  samarbejde.  
  

 Pkt. 6.3: Resultat af dialog med Odense kommune omkring elektronisk  
                adgangskontrol 5l FriluYsbadet.  
  
 # Odense kommune opsæ4er nøglebrik læsere relevante steder i Frilu?sbadet 

for os. Vores medlemmer kommer 5l at beny4e samme nøglebrikker og system 
som Odense kommune allerede beny4er derude.  

Pkt. 6.4: Klubbens 60-års fødselsdag d. 15. 11. 2020: Budget 

 # Planlægningen er stadig i gang. 

 Pkt. 6.5: GDPR 

  # Intet nyt 

Pkt. 6.5: Indsendelse af billeder 5l Fri5d- og friluYsliv 

 # Kasper indsender billeder 5l kommunen 

Pkt. 7: Nyt fra udvalg  

 # Ungdomsafdelingen planlægger ungdomstræf - invita5on udsendes snarrest. 

Pkt. 8: Ak5viteter 

 # Snart Silkeborg weekend for allerede 5lmeldte juniorer. 

Pkt. 9: Eventuelt 

 # Bassinlivredder: Gi4e fra AquaClub har spurgt hvor mange bassinlivreddere vi skal have  
 uddannet i FN. Vi kan få nogle med når AquaClub får deres uddannet. Chris5na   
 koordinerer.   
  

http://watergames.dk


 # Kasper Høj Lorenzen, er tråd ind i bestyrelsen i stedet for Lars Emil. Vi ønsker Kasper   
 velkommen i bestyrelsen.


