Københavns Motorbådsklub
Købenavn den 11.10. 2012
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 10.10. 2012
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Henrik Norman Pedersen, Kjeld Koushede, Søren Hviid Poulsen
O. P. Hansen Dan Ove Pedersen og Sonny Jonasson,
Referent: Sonny Jonasson
1. Godkendelse af referat:
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 19.09. 2012 blev godkendt.
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser
Nye medlemmer:
201213
Jørgen Mosgaard Jørgensen
Bro 1

Ingen ændringer.

Bro 3

201213 Jørgen Mosgaard Jørgensen er tildelt plads 323 som låneplads

Bro 4

Ingen ændringer

Bro 5

Ingen ændringer

Følgende pladser er ledige og kan søges:
Bro 3 Plads 323
Bro 4 Plads 408A,
Bro 5 Plads 510
Alle pladser kan søges i henhold til regel 27 indtil 13. november 2012.
Grejskure
Grejskur 31 og 23 er ledige og kan søges
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere
Gasledning. Den tidligere omtalte gasledning der skulle føres gennem KMK vinterplads er næsten
afsluttet. Der er en del efter reparation der skal udføres, hegn, fliser og asfalt.
Vinduer på toiletterne. Tilbud er modtaget, og udskiftning er bestilt.
Navigationsundervisning. Der mødte kun 2 op til informationsmødet. For medlemmer der ikke har
gyldigt duelighedsbevis henledes opmærksomheden på KMK’s love § 3 Duelighedsprøve.
(Nye aktive medlemmer skal tilmelde sig klubbens navigationskursus førstkommende vinter,
og deres medlemskab er ikke endeligt, før afsluttende prøve er bestået.
Undtaget herfra er personer, der er i besiddelse af gyldigt duelighedsbevis eller anden
navigations uddannelse på samme eller højere niveau).
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Hjertestarter: Kursus afholdes, start 2013
Badevognen: Hvidevarer indkøbes til sæsonstart 2013
Videoovervågning. Tilbud er modtaget, men er på et niveau, hvor pris, og omfang vil blive
fremlagt som en generalforsamlingsbeslutning.
Bromøde Bro1: Medlemmerne på Bro1 indkaldes til bromøde på broen den 3. november kl. 14.30
(1/2 time før standerstrygning)
Dagsorden: Valg af broformand. Eventuelle forslag modtages gerne.
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer:
Nationalmuseet har fremsendt følgende ønske til bestyrelsen:
(Nationalmuseet vil meget gerne låne jeres broer og bådpladser foran Frederiksholms Kanal en
weekend i 2013, nærmere bestemt den 17. og 18. august 2013.
I stedet for jeres både ønsker vi at forankre vikingeskibe og opbygge et vikingemarked med
havnestemning. Anledningen er en stor udstilling om vikingetiden med et vikingeskib som
hovedattraktion. Skibet er det største, der nogensinde er fundet, 37 m langt med plads til 100 mand
og 87 roende ad gangen.
Hele området vil være spærret af i weekenden og overvåget af et vagtværn.
Hvis det kan være med til at gøre besværet mere spiseligt, kunne vi se på en mindre kompensation
for medlemmerne.
Jeg har haft møde med havnefogeden, der er meget positivt stemt for arrangementet).
Bestyrelsen er positivt stemt overfor ideen, og vil arrangere at bådene på Bro 1 flyttes den
pågældende weekend
Olie el. forbrug. Der har til dato været et uforholdsmæssigt stort olie og el. forbrug. Døren til
terrassen står nærmest konstant åben, og varmen forsvinder ud. Brugere af klubhuset er
medansvarlige for at begrænse energiforbruget(luk døren efter dig).
Alt unødigt udstyr i bådene og klubhuset skal slukkes.
Permanent el. tilslutning til både er kun tilladt hvis der er betalt el. afgift til KMK
Brug af el-varmeovne på klubbens områder er strengt forbudt.
Restancer. En del medlemmer er i restance med betalingerne, det betyder at de slettes som medlem
hvis indbetaling ikke sker straks.
Fællesarbejde. Der indkaldes til fællesarbejde for de medlemmer der endnu ikke har udført de
obligatoriske 4 timers fællesarbejde lørdag den 27. oktober 2012 kl. 12.00 – 16.00 i havnen på
Kraftværksvej.
Generalforsamling. Den ordinære generalforsamling blev grundet påsken fastsat til søndag den 24
marts 2013.
5. Økonomi
Indbetalinger til og med d. 10.10. 2012 Kr. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Udbetalinger
--Kr. ‐‐‐‐‐‐‐‐Indestående kasse, bank og giro
Kr. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐-
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6. Større arrangementer og møder:

Standerstrygning
Lørdag den 3. november

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

7. Eventuelt
O.P. Hansen henledte opmærksomheden på spildolietanken, den er fuld, og har en alder hvor den
måske lækker en dag, dette kan betyde miljøskader med store omkostninger.
Han udtrykte sin bekymring om hjertestarterens placering inde i klubhuset. Placeringen er valgt
grundet frygt for tyveri, men alternativ placering overvejes.
8. Næste bestyrelsesmøde
Onsdag den 14. november 2012 kl. 17.00

KMK Kalender 2012
Fællesarbejde
Lørdag den 27. oktober

Kl. 12.00 – 16.00 Kraftværksvej

Bromøde
Kun medlemmer på Bro 1
Lørdag den 3. november

Kl. 14.30

Bro1

Standerstrygning
Lørdag den 3. november

Kl. 15.00
Kl. 15.30
Kl. 16.00
Kl. 17.00

Bro 1
Bro 3
Kraftværksvej
Kraftværksvej

Kl. 10.00

Kraftværksvej

Lørdag den 04. maj
Standerhejsning

Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 12.00

Bro1
Bro 3
Kraftværksvej

KMK 90 års fødselsdag
Fredag den 31. maj

Program følger

Standerstrygning
Lørdag den 2. november

Kl. 15.00
Kl. 15.30
Kl. 16.00

Spisning
Tilmelding nødvendigt se opslag
I klubhuset og på hjemmesiden
Pris 65 kr.

KMK Kalender 2013
Generalforsamling
Søndag den 24. marts

Bro 1
Bro 3
Kraftværksvej
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