Københavns Motorbådsklub
Købenavn den 05.06.2011
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 01.06.2011
Deltagere: Henrik Norman Pedersen, Kjeld Koushede, Søren Hviid Poulsen og Sonny Jonasson,
Fraværende: Simon Bak Sørensen.
Referent: Sonny Jonasson
1. Godkendelse af referat:
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 13.04. 2011 blev godkendt.
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser
Der er tre nye aktive og et nyt støttemedlem
201102
201103
201104
201152

Rasmus Lomborg.
Jens Kongeskov.
Henrik Espersen.
Per Christensen. (Støttemedlem)

Bro 1

Ingen ændringer

Bro 3

Ingen ændringer

Bro 4

Ingen ændringer

Bro 5

Plads 509 er tildelt 201101 Christian Samuel

Herefter er følgende pladser ledige og kan søges:
Bro 4
Plads:
Bro 5
Plads:

408B

519
501

Alle pladser kan søges i henhold til regel 27 indtil 1.juli 2011.
(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).
Da flere medlemmer sikkert søger den samme plads bedes alle ansøgere lave en
prioriteringsrækkefølge.
Alle ansøgninger vil være gældende for hele 2011
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Grejskure
Der er to grejskur ledige 14 og 41 som kan søges af interesserede.
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere
Alle synk og bøjer i Frederiksholms Kanal er udlagt og defekte fornyet.
Der er 23 der har indbetalt for manglende fællesarbejde i henhold til klubbens love og regler § 8.
§ 8. Fællesarbejde
Deltagelse i klubbens fællesarbejde er en pligt for alle aktive medlemmer.
Bestyrelsen indkalder til fællesarbejde i det omfang, det skønnes nødvendigt.
Indkaldelsen skal ske med mindst 8 dages varsel
De resterende rykkes for betalingen. Såfremt betaling ikke sker eller fyldestgørende dokumentation
for udført fællesarbejde foreligger, vil bestyrelsen bringe deres medlemskab op på førstkommende
generalforsamling i henhold til vedtægternes § 16
§ 16. Udelukkelse
a. Såfremt et medlem gentagne gange tilsidesætter givne forskrifter om den orden der skal råde på
klubbens områder eller øvrige af bestyrelsen trufne bestemmelser, kan bestyrelsen foretage en
disciplinær udelukkelse fra klubbens områder i 3 måneder.
b. Medlemmer som overtræder klubbens love, ordensreglement, eller øvrige bestemmelser eller på
anden måde skader klubbens anseelse, kan med øjeblikkelig virkning totalt udelukkes af
Københavns Motorbådsklub.
Bestyrelsens beslutning om total udelukkelse skal forelægges til endelig afgørelse for klubbens
øverste myndighed den førstkommende ordinære generalforsamling og behandles som særskilt
punkt på dagsordenen
En sådan forelæggelse har ingen opsættende virkning.
Udelukkelsen skal gives skriftligt og indeholde en begrundelse for udelukkelsen.
Den pågældende skal før udelukkelsen gives, ved personligt møde med bestyrelsen have mulighed
For at gøre indsigelse.
Den pågældende kan ikke selv fremmøde på generalforsamlingen, men indsende sin indsigelse som
Forslag til behandling på generalforsamlingen.
Nyt regnskabssystem er indkøbt og i drift
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer:
Der er medlemmer der ikke overholder klubbens regler om både på vinterpladsen i sommerhalvåret,
det gør det vanskeligt for bestyrelsen at disponere lånepladser, bestyrelsen ser sig nødsaget til at
stramme op på overholdelse af regel 18
Regel 18
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.
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5. Økonomi
Indbetalinger til og med d. 31.05.2011 Kr.348.335Udbetalinger
--Kr. 355.919Indestående kasse, bank og giro
Kr. 980.6176. Større arrangementer og møder:

Lørdag den 5. november
Standerstrygning

Kl. 15.00 Bro1
Kl. 15.30 Bro 3
Kl. 16.00 Kraftværksvej

7. Eventuelt
Intet
8. Næste bestyrelsesmøde
Onsdag den 7. juli kl. 17.00

KMK Kalender 2011
Standerstrygning
Lørdag den 5. november

Kl. 15.00
Kl. 15.30
Kl. 16.00

Bro 1
Bro 3
Kraftværksvej
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