Københavns Motorbådsklub
Købenavn den 20.10.2010
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 12.10.2010
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Henrik Norman Pedersen, Søren Hviid Poulsen, Kjeld Koushede,
Fraværende: Sonny Jonasson.
Referent: Sonny Jonasson / Kjeld Koushede
1. Godkendelse af referat:
Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet d. 7.09.2010 blev udsat til næste møde.
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser
Max Christensen er afgået ved døden.
Erik Samsing, Birgitte Schønnemann og Ole Christiansen har solgt deres både og overgår til passivt
medlemskab.
Bro 1 + 3
Der er ingen ledige pladser på Bro1 og 3.
Bro 4
Der er en låneplads på Bro 4 (Plads 403).
Bro 5
Ingen ledige pladser
Grejskure
Grejskur nr. 80 er fortsat ledigt og kan søges.

3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere
Internetadgang. Der arbejdes stadig på at forbedre sende og modtageforholdene for det trådløse
internet på Bro 1 og 3
Pligtarbejde: Der blev afholdt pligtarbejde i weekenden 2. og 3. oktober. I alt 20 medlemmer
mødte op.
Synk på Bro 1 og 3. Bro 3 er stadig ikke reetableret efter kollaps på vejen Arbejdet er godt i gang
og ser ud til at nærme sig en afslutning.
Fortøjningspæle. Opmåling af afstande mellem fortøjningspæle udskydes til foråret.
PBS. Opkrævning af vinterleje bliver udskudt en måned på grund af overgang til opkrævning via
PBS.
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4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer:
Pladsleje for telte skal beregnes ud fra teltets grundareal. Poul Olsen foretager opmåling, og finder
ud af ejerforholdet.
Ophalervogn: Der skal opsættes skilte, der indskærper, at man ikke må opholde sig bag
ophalervognen medens den bliver trukket af wiren.
Optagning og afsætning på bukke: Det er nævnt overfor bestyrelsen at prisen for optagning er
blevet hævet. Dette er ikke tilfældet den af bestyrelsen udsendte prisliste er fortsat gældende. Prisen
for optagning og afsætning på bukke er 250,- Kr.
5. Økonomi
Indbetalinger til og med d. x.xx.2010
Udbetalinger
--Indestående kasse, bank og giro

Kan ikke oplyses grundet bankoverflytning.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Større arrangementer og møder:
Standerstrygning
Lørdag den 6. november

Kl. 15.00
Bro 1
Kl. 15.30
Bro 3
Kl. 16.00
Kraftværksvej
(Med standerfest se opslag, husk tilmelding senest 01.11)

Ved standerstrygningen den 6. november bliver der arrangeret spisning kl. 17.00 pris 75- kr.
Tilmelding nødvendig sidste frist den 1. november til Simon tlf. 61 12 63 11 eller 26 887 660
7. Eventuelt
Intet
8. Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag den 23. november 2010 kl. 17.00

KMK Kalender 2010
Standerstrygning
Lørdag den 6. november

Kl. 15.00
Bro 1
Kl. 15.30
Bro 3
Kl. 16.00
Kraftværksvej
(Med standerfest se opslag, husk tilmelding senest 01.11)
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