Københavns Motorbådsklub
Købenavn den 22.02. 2012
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 15.02. 2012
Deltagere: Henrik Norman Pedersen, Søren Hviid Poulsen, Kjeld Koushede, Dan Ove Pedersen og
Sonny Jonasson,
Referent: Sonny Jonasson
1. Godkendelse af referat:
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 09.12. 2011 og 11.01. 2012 blev godkendt.
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser
1 nyt støttemedlem
Bro 1
Bro 3
Bro 4
Bro 5

201251 Henrik Obel.

Ingen ændringer
Ingen ændringer
Ingen ændringer
Plads 507B er tildelt 200113 Tory Justesen,. Han afgiver plads 505, som herefter er
ledig og kan søges.

Følgende pladser er ledige og kan søges:
Bro 1 Plads 107
Bro 4 Plads 408B
Bro 5 Plads 505
Alle pladser kan søges i henhold til regel 27 indtil 31.marts 2012.
Grejskure
Grejskur 31 er ledigt, og kan søges af interesserede.
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere
Hjertestarter: Indkøb af hjertestarter henstår stadig
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer:
Kontingent: Et antal medlemmer har ikke betalt kontingent. En del girokort kommer retur med
adressen ukendt.
Det er stadig en tids og arbejdsmæssig belastning for kassereren, at skulle håndtere dårlige betalere.
Alle restanter der ikke allerede er blevet rykket, får et skriftligt påkrav, hvorefter de ved fortsat
manglende betaling, ikke vil få søsat deres både, og deres medlemskab vil opsagt. Den ligegyldige
holdning der desværre stadig hersker blandt et antal medlemmer, skal bringes til ophør,
undskyldninger om adresseændring er ikke gyldig i henhold til regel 8 i klubbens love og
vedtægter: Medlemmerne har pligt til at melde bestyrelsen om navne- og adresseændringer.
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Love: Bestyrelsen gennemgik udkast til ændring og tilpasning af klubbens love og regler, så de er
tidssvarende. Ændringerne forventes udsendt og godkendt på den ordinære generalforsamling.
Rygeforbud: Et medlem har fremsendt forslag om rygeforbud i klubhuset og junior huset, forslaget
ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling
Badevogn: Der arbejdes stadig med løsning for en ny badevogn.
Gasledning: Der er fremsendt høringsbrev til KMK vedr. ny gasledning fra Rensningsanlægget
Lynettefællesskabet til Københavns Energi. Gasledningen vil blive ført gennem KMK´s areal ud for
klubhuset og bagom Juniorhuset.
Bestyrelsen har umiddelbart ingen indsigelser, udover at alt skal reetableres, og udføres inden for en
kort tidsramme.
Indbrud: Der har igen været indbrud og hærværk i klubhuset samt et antal både, skure m.v.
Bestyrelsen overvejer forskellige løsninger med kameraovervågning af pladsen, en beslutning vil i
givet fald blive fremsat som forslag på generalforsamlingen.
5. Økonomi
Indbetalinger til og med d. 31.01. 2012 Kr. 101.011Udbetalinger
--Kr. 145.829Indestående kasse, bank og giro
Kr. 940.7186. Større arrangementer og møder:

Generalforsamling
Søndag den 25. marts 2012

Kl. 10.00 på Kraftværksvej

(Klubben er vært for en let frokostanretning).
7. Eventuelt
Intet
8. Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag den 28.februar 2012 kl. 17.00

KMK Kalender 2012
Fællesarbejde (Opsamling for 2011)
Søndag den 22. april 2012

Kl. 12.00 – 16.00 på Kraftværksvej

Generalforsamling
Søndag den 25. marts

Kl. 10.00

på Kraftværksvej

Lørdag den 05. maj
Standerhejsning

Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 12.00

Bro1
Bro 3
Kraftværksvej

Standerstrygning
Lørdag den 3. november

Kl. 15.00
Kl. 15.30
Kl. 16.00

Bro 1
Bro 3
Kraftværksvej
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