Københavns Motorbådsklub
Købenavn den 24.11.2009
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 24.11.2009
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Dan Ove Pedersen, Søren Hvid Poulsen, og Sonny Jonasson.
Referent: Sonny Jonasson
1. Godkendelse af referat:
Referatet fra bestyrelsesmødet d.20.10.2009 blev godkendt.
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser
200906
Sofie Damm Christensen er optaget som nyt medlem.
Bro 1 + 3
Der er ingen ledige pladser på Bro1 og 3.
Bro 4
Ingen ledige pladser.
Bro 5
Ingen ledige pladser.
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere
Synk på Bro 1 og 3. Arbejdet fortsætter på Bro 1 og 3 til foråret.
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.
Pligtarbejde. Der er 23 medlemmer der ikke har udført pligtarbejde, de omtalte medlemmer vil få
tilsendt giro indbetalingskort på 1000 kr. for manglende pligtarbejde.
Det vil stadig være muligt, at konvertere giro indbetalingskortet til meningsfyldt pligtarbejde, ved
henvendelse til formanden Simon Bak tlf. 61 12 63 11 inden 31. december 2009.
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer:
Politiet har i forbindelse med klimatopmødet i København i december, forespurgt om muligheden
for at enkelte både fra Bro 2 kan placeres ved bro 3 under topmødet. Bestyrelsen har givet accept i
den udstrækning der er plads.
5. Økonomi
Indbetalinger til og med d. 20.11.2009 kr. 427.196,Udbetalinger - - kr. 404.893,Indestående kasse, bank og giro
kr. 84.410,Side 1 af 2

6. Større arrangementer og møder:

Generalforsamling
Søndag den 28. marts 2010

Kl. 10.00 på Kraftværksvej

(Klubben er vært for en let frokostanretning).
7. Eventuelt
Navigationskurset i klubben er startet med god tilslutning.
Udkigsposten udkommer sidst i februar 2010. Medlemmer der har indlæg de ønsker optaget i
udkigsposten skal være bestyrelsen i hænde senet 15. januar 2010.
Standerstrygning. Endnu en stor tak til festudvalget for et flot arrangement ved
standerstrygningen.
Telte. Medlemmer med faste telte på pladsen bedes venligst sørge for oprydning mellem teltene så
passage er mulig.
8. Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag den 19.januar 2010 kl. 17.00

KMK Kalender 2010
Generalforsamling
Søndag den 28. marts 2010

Kl. 10.00
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på Kraftværksvej

