Københavns Motorbådsklub
Købenavn den 16.06.2010
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 15.06.2010
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Henrik Norman Pedersen, Søren Hviid Poulsen og
Sonny Jonasson.
Fraværende: Kjeld Koushede
Referent: Sonny Jonasson
1. Godkendelse af referat:
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 18.05.2010 blev godkendt.
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser
2 aktive medlemmer er udmeldt:
9702
Gunner E. Nielsen (Plads 514 grejskur nr.72)
(overgår som støttemedlem)
9112

Klavs Lockwood (Grejskur 80)

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
Der er en låneplads på Bro 5 (Plads 502).
Plads 514 bredde 2,9 mtr. opslås ledig og kan søges i henhold til regel 27 indtil 15. august 2010.
(Ledige havnepladser ved bro 4 og 5 bekendtgøres ved opslag, jvf. § 6, stk. a, og kan således også
søges på det tidsrum pladsen er ledig.
Afgørende ved tildelingen af ny havneplads eller låneplads er bådens størrelse og ansøgerens
Anciennitet).
Grejskur nr.72 og 80 kan søges.
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere
Synk på Bro 1 og 3. Arbejdet fortsætter på Bro 1 og 3.
Fortøjningspæle. Opmåling af alle afstande mellem pælene i havnen er udsat til endelig
reetablering af løse pæle efter vinteren.
Pæle i havnen. Der er truffet aftalt med entreprenøren der udskiftede de defekte pæle om
udbedring, entreprenøren har givet tilsagn om at komme i juli måned.
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Sikringsstyrelsen har foretaget sikkerhedstilsyn i havnen, der er manglende jordforbindelse i
stikkontakterne på Bro 5, endelig rapport er stadig ikke fremkommet.
Afmærkningen af indsejlingen til klubben er atter på plads, en stor tak til Ole.
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer:
Internetadgang. Bestyrelsen undersøger mulighederne for etablering af trådløst internet på
Bro 1 og 3.
Både på land Det er nødvendigt for bestyrelsen at påminde om regel 18 i klubbens love og
vedtægter:
(Under almindelige forhold må der ikke henstå både på vinterpladsen i tiden 1. maj til 1.
september.
Bådejere der måtte ønske deres båd stående efter 1. juni, skal skriftligt søge bestyrelsen herom.
Bestyrelsen meddeler ansøgeren, om tilladelse kan gives og i bekræftende fald på hvilke
Betingelser).
Bestyrelsen har behov for at kunne anvise aktive medlemmer med båd uden fast bådplads, samt
fremmede betalende gæstesejlere, og både under Frihavnsordningen en låneplads i det tidsrum hvor
bådejere med fast plads ikke benytter denne i henhold til regel 27:
(I det omfang bestyrelsen er bekendt med havnepladser som ikke vil blive benyttet i en periode, vil
disse blive udlånt i den givne periode til medlemmer som har søgt om låneplads).
Broformand Bro 1. Da Søren Hviid Poulsen ikke længere har båd liggende på Bro 1 har han valgt
at fratræde som broformand. Christian Bisgaard har pr. 1.juni.2010 overtaget hvervet som
broformand på Bro 1.
Sommerfest. Bestyrelsen har besluttet afholdelse af sommerfest i havnen lørdag den 28. august.
(Nærmere fremkommer)
5. Økonomi
Indbetalinger til og med d. 1.06.2010
Udbetalinger
--Indestående kasse, bank og giro

kr. 363.271,kr. 191.718,kr. 240.786,-

6. Større arrangementer og møder:

Lørdag den 28. august
Sommerfest i havnen
7. Eventuelt
Intet
8. Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag den 17.august 2010 kl. 17.00

KMK Kalender 2010
Lørdag den 28.august
Sommerfest i havnen

Nærmere program fremkommer
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