Københavns Motorbådsklub
Købenavn den 21.09.2009
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 20.10.2009
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Dan Ove Pedersen, Søren Hvid Poulsen,
Henrik Norman Pedersen, O.P. Hansen Ib Grønvaldt og Sonny Jonasson.
Referent: Sonny Jonasson
1. Godkendelse af referat:
Referatet fra bestyrelsesmødet d.22.09.2009 blev godkendt.
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser
200905
Søren Kilsgaard er optaget som nyt medlem.
Bro 1 + 3
Der er få ledige lånepladser på Bro1 og 3.
Bro 4
Ingen ledige pladser.
Bro 5
Et medlem har ikke betalt sommerleje, det pågældende medlem indkaldes til næste
bestyrelsesmøde.
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere
Klagesag. De involverede medlemmer i klagen vedr. dårlig opførsel i klubben var indkaldt til at
afgive forklaring på bestyrelsesmødet.
Medlemmerne føler klagepunkterne stærkt overdrevet, og føler sig i en større eller mindre grad
forfulgt.
De pågældende medlemmer, indvilligede i at tage deres adfærd og opførsel op til revision, og
velvilligt prøve at se sig selv med andre medlemmers øjne.
Deres medlemskab tages op til fornyet revision, såfremt der atter indkommer berettigede klager fra
medlemmer.
Det er de implicerede og bestyrelsens ønske, at man ved fremtidige mindre uoverensstemmelser, i
første omgang konfronterer hinanden, og forsøger at løse problemerne internt.
Synk på Bro 1 og 3. Dykker er i gang, arbejdet fortsætter på Bro 1 og 3 i november..
Politiet har i forbindelse med klimatopmødet i København i december forlangt alle både på Bro 1
fjernet senest ved udgangen af november.
Bro 3 berøres ikke, det forventes at resterende både fra bro 1 kan lægges på bro 3 og i havnen.
Fortøjningspæle. Opmåling af alle afstande mellem pælene i havnen henstår stadig.
Rampen i havnen er støbt arbejdet er udført som pligtarbejde.
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4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer:
Der arrangeres opsamlingsheat for de medlemmer der ikke har udført pligtarbejde, henvendelse til
formanden Simon Bak tlf. 61 12 63 11
5. Økonomi
Indbetalinger til og med d. 18.10.2009 kr. 415.299,Udbetalinger - - kr. 388.133,Indestående kasse, bank og giro
kr. 68.362,Vinterlejen er opkrævet i henhold til gældende prisliste med 62,25 Kr. /m2 inkl. moms. Revision af
databasen har vist at der er opkrævet 2 % for lidt i de foregående år. Da regnskabet er godkendt på
generalforsamlingen, agter bestyrelsen ikke at foretage sig yderligere.
6. Større arrangementer og møder:

Standerstrygning
Lørdag den 7. november

Kl. 15.00 Bro 1
Kl. 15.30 Bro 3
Kl. 16.00 Kraftværksvej

Klubben er vært for en let buffet og et glas vin eller øl.
Af hensyn til rimeligt indkøb vil tilmelding til arrangementet være at foretrække.
Tilmelding kan ske på opslag i klubhuset eller til formanden Simon Bak tlf. 61 12 63 11
7. Eventuelt
Intet
8. Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag den 24.november 2009 kl. 17.00

KMK Kalender 2009
Standerstrygning
Lørdag den 7. november

Kl. 15.00
Kl. 15.30
Kl. 16.00

Bro 1
Bro 3
Kraftværksvej
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