Københavns Motorbådsklub
Købenavn den 17.06.2009
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 16.06.2009
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Dan Ove Pedersen, Søren Hvid Poulsen, Henrik Norman
Pedersen, og Sonny Jonasson.
Referent: Sonny Jonasson
1. Godkendelse af referat:
Referatet fra bestyrelsesmødet d.12.05.2009 blev godkendt.
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser
Der er et nyt medlem
Arngrimsson Hallgrimur 200903
Bro 1 + 3
Der er ingen ledige pladser på Bro1 og 3.
Bro 4
Ingen ledige pladser.
Bro 5
Ingen ledige pladser.
Pladsen Kraftværksvej
Støttemedlem 200951Swaner her betalt for ophold på pladsen indtil 1. oktober
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere
El. på Bro 3 skal gennemgås og lovliggøres kan udføres af kyndige som pligtarbejde.
Slæbestedet. Reparation er delvist udført:
1.
Skinnerne er svejst til eksisterende underliggende jernbjælker. (udført af
medlemmer).
2.
Løs beton er fjernet. (udført af medlemmer)
3.
Der støbes efterfølgende med beton. (aftale er på plads mellem medlemmer og
entreprenør)
Synk på Bro 1 og 3 skal lægges på plads, broformændene indkalder til fællesarbejde snarest.
Hegnet. Reparation af hegnet mod go-cart banen og pigtråden på hovedporten henstår stadig.
Affaldssortering: Klubben er tilmeldt retursystem og systemet vil blive opstillet snarest.
Rotter: Kommunen er kontaktet, der er konstateret ilder, som er et lille pelsdyr. Ilderen er udbredt
over det meste af Danmark, den angriber og æder rotter, så hvis der er tale om rotter skulle
problemet løse sig selv. Såfremt der fortsat konstateres rotter kontaktes kommunen igen.
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Fortøjningspæle: Bestyrelsen har indhentet tilbud på udskiftning af samtlige fortøjningspæle
udført i træ i havnen, tilbuddet er accepteret, og arbejdet udføres snarest.
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer:
Telte: Bestyrelsen har givet tilladelse til de opstillede telte på pladsen i havnen og der er betalt
pladsleje for sommeren. Teltene er samlet i den ene ende, og det påhviler telt ejerne at rydde
mellem teltene så der er fri passage.
Lageret trænger til indvendig efterisolering og istandsættelse, arbejdet forventes udført som
pligtarbejde.
Juniorhuset: Bestyrelsen glæder sig over at Juniorhuset er blevet istandsat, og håber de gode takter
fortsætter.
Badevogn: Brugerne af badevognen opfordres til selv at bidrage aktivt til at vedligeholde den,
eventuelle vedligeholdelsesarbejder kan godskrives som pligtarbejde.
Grillfest: Bestyrelsen har planlagt sensommer grillfest i havnen fredag den. 28. august 2009
klokken 18.00. Klubben er vært for maden, øl og vin kan købes.
(Gode initiativer fra medlemmerne til at gøre aftenen ekstra festlig modtages gerne)
Køleskab: Bestyrelsen er blevet forespurgt om et ekstra køleskab til lageret. Der i øjeblikket ikke
brug for ekstra kølekapacitet, men såfremt det efter bestyrelsens mening glimrende arrangement i
forbindelse med standerhejsningen kan fortsættes i samme stil, opstår der et behov som bestyrelsen
har fuld forståelse for, og stiller sagen anderledes.
5. Økonomi
Indbetalinger til og med d. 07.06.2009 kr. 315.392,Udbetalinger - - kr. 184.531,Indestående kasse, bank og giro
kr. 144.878,6. Større arrangementer og møder:

Grillfest i havnen
Fredag den 28. august
Klubben er vært for maden, den er klar
Øl, vin og vand kan købes

Kl. 18.00

7. Eventuelt
Der er lejlighedsvis konstateret oliespild i havnen, bådejerne bedes venligst konstatere om der
lækkes olie fra deres både, og få dette stoppet.
8. Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag den18. august 2009 kl. 18.00
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KMK Kalender 2009
Fredag den 28. august

Grillfest i havnen

Fiskekonkurrence 1

12. september

Fiskekonkurrence 2

16. september

Standerstrygning
Lørdag den 7. november

Kl. 15.00
Kl. 15.30
Kl. 16.00

Bro 1
Bro 3
Kraftværksvej
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