Københavns Motorbådsklub
Købenavn den 18.03.2009
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 17.03.2009
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Dan Ove Pedersen, Søren Hvid Poulsen, Ib Grønvaldt,
Henrik Norman Pedersen og Sonny Jonasson.
Fraværende: Peter Ziolo,
Referent: Sonny Jonasson
1. Godkendelse af referat:
Referatet fra bestyrelsesmødet d.10.02.2009 blev godkendt.
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser
9912 Erik Ole Pedersen er overgået som støttemedlem.
200104 Morten Børkop. Bestyrelsen har mistet forbindelsen til ham, er der medlemmer der har
kendskab til om han skulle være udstationeret eller hans eventuelle nye adresse, bedes
vedkommende rette henvendelse til Dan Ove Pedersen
Bro 1 + 3
Der er en ledig plads på Bro 1, og en ledig plads på Bro 3, som kan søges af interesserede
medlemmer.
Bro 4
Plads 409 bredde 220cm har været ledig opslået ledig et år og tilbydes nu til et nyt medlem.
Bro 5
Der er ledige lånepladser
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere
Bro 1 Endelig lovliggøres af el. på Bro 1 sker i april og er færdigudført inden standerhejsningen.
Pligtarbejde. For de medlemmer der mangler at udføre pligtarbejde er der arrangeret pligtarbejde
weekenden den 25 – 26. april 2009, henvendelse skal ske til bestyrelsen, gerne via mail på klubbens
nye hjemmeside. www.kmk1923.dk mail kmk@kmk1923.dk
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)
Låsecylinder. Udskiftning af låsecylinder i døren ved hovedporten på Kraftværksvej henstår stadig.
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Hegnet. Reparation af hegnet mod go-cart banen og pigtråden på hovedporten henstår stadig.
(Kan udføres som pligtarbejde).
Wedels palæ. KMK har ikke fået tilbagemelding om det fremsatte tilbud om lejeaftale af kajen i
forlængelse af Bro 3 til Prinsens Bro, og betragter sagen som afsluttet.
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer:
Der er fremsendt forslag fra tre medlemmer til behandling på generalforsamlingen d. 29.marts 2009.
1) Fra Preben Thorup er fremsat følgende forslag:
Forslag til ændring af § 4
Økonomi og regnskab, sidste linje
Vinterpladsleje forfalder til betaling den 10. oktober, og betales uanset hvor båden er
placeret.
Ny § 4 Økonomi og regnskab, sidste linje ændres til:
Vinterpladsleje forfalder til betaling den 10. oktober.
Såfremt et medlem ikke benytter vinterplads, skal der ikke betales leje.

2) Fra Kjeld Jørgensen og Erik Åberg er fremsat følgende forslag:
Der bygges 13 nye skure i havnen, forslaget omhandler følgende:
Nedgravning af sokkelsten
Lægning af 50*150 mm en trykimprægneret bund.
Lægning af 21mm krydsfinergulv.
Opstilling af 45*100 regler som yderskelet.
Montering af trykimprægnerede profilbrædder som udvendig beklædning.
Oplægning af 45*125 mm spær med fald mod bagsiden.
Montering af lægter og sorte stål tagplader.
Opstilling af skillerum i 18 mm krydsfinerplader mellem skurene.
Fremstilling af 13 revledøre med stalddørsgreb og hængsler.
Samlet pris ekskl. moms

Kr. 171.200,00

Uden for tilbud: Maler arbejde tegninger og ansøgning om byggetilladelse.
Finansieringen kan bestå af et indskud til de nye grejskure samt leje, som klubben
administrerer.
Kassereren oplyste at der er i øjeblikket en person på venteliste til et skur.
3) Fra Erik Åberg er fremsat følgende forslag:
Åbning af køkkenet for alle medlemmer

Per Barfod kan fejre 50 års jubilæum i KMK og vil på generalforsamlingen få tildelt guldnålen.
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Niels Amdal har til bestyrelsen fremsendt en kritik af regnskabet og dets opstilling som han ønsker
at fremføre på generalforsamlingen.
Kassereren har sammen med revisoren overfor bestyrelsen redegjort for regnskabet og dets
opstilling, som herefter er taget til efterretning.
5. Økonomi
Indbetalinger til og med d. 15.03.2009 kr. 126.823,Udbetalinger - - kr. 82.862,Indestående kasse, bank og giro
kr. 152.761,-

6. Større arrangementer og møder:

Generalforsamling
Søndag den 29 marts 2009

Kl. 10.00 i klubhuset på Kraftværksvej.
(Husk sommertid).

7. Eventuelt
intet
8. Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag den 07. april 2009 kl. 18.00

KMK Kalender 2009
Søndag den 29 marts 2009
Generalforsamling

Kl. 10.00 i klubhuset på Kraftværksvej.
(Husk sommertid).

Lørdag/søndag 25/26 april
Ekstra pligtarbejde

(For dem der endnu ikke har udført pligtarbejde)

Lørdag den 02. maj
Standerhejsning

Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 12.00

Bro1
Bro 3
Kraftværksvej
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