Københavns Motorbådsklub
Købenavn den 01.07. 2012
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 27.06. 2012
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Henrik Norman Pedersen, Kjeld Koushede,
Søren Hviid Poulsen og Sonny Jonasson,
Referent: Sonny Jonasson
1. Godkendelse af referat:
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 23.05. 2012 blev godkendt.
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser
Nye aktive medlemmer:
201205
Cilla Olander Johansson (Overtager medlemskab og båd efter Per Olander Johansson)
201206
Christian Ipsen
201207
Paw Eriksen
201208
Thomas Christiansen
201209
Brian Zinck (tidligere støttemedlem)
201210
Henrik Obel (tidligere støttemedlem)
Bro 1

Ingen ændringer

Bro 3

Plads 318 er tildelt 200804 Esben Trier
Plads 321 er tildelt 201206 Christian Ibsen

Bro 4

Ingen ændringer

Bro 5

Plads 510 er tildelt 201101 Christian Samuel

Følgende pladser er ledige og kan søges:
Bro 4 Plads 402, 408B,
Bro 5 Plads 505
Alle pladser kan søges i henhold til regel 27 indtil 14. august 2012.
Grejskure
Ingen ledige
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere
Hjertestarter: Er indkøbt og opsat kursus afholdes, invitation med dato og klokkeslæt udsendes.
Bob Thorhauge der tidligere ikke havde ikke reageret på rykkere, er ajour med betalingen,
Fejlen skyldtes adresseændring som ikke var tilbagemeldt til bestyrelsen. Hændelsen viser hvor
vigtig meddelelse om adresseændring er.
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Badevogn er bestilt. Der har været et massivt ønske fra havnens brugere om tilføjelse af et ekstra
baderum, ønsket er imødekommet og indretningen er nu som følger:
2
1
1

Baderum med bruser håndvask og toilet
Toilet med håndvask
Vaskerum med vaskemaskine og tørretumbler

Den forventede leveringstid er uge 28-29.
Videoovervågning. Endelig beslutning ar udsat til efteråret.
Det indkaldte fællesarbejde for medlemmer på Bro 1 og 3 lørdag den 9. juni kl. 10.00 for udlægning
af bøjer oprydning og rengøring på broerne, blev for Bro 1 aflyst grundet ferie og et større antal
afbud.
Bro 3 gennemførte og alle bøjer skulle være på plads.
Udskiftning flaglinen på standeren i havnen er nært forestående, Svend Rasmussen har tilbudt at stå
for arrangementet med udskiftning, bestilling af lift med videre, så der igen kan flages korrekt
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer:
Broformanden på Bro1 har her henledt bestyrelsens opmærksomhed på at der desværre er
medlemmer der betragter broformanden som en slags vicevært der skal stå til disposition for
medlemmernes ønsker, dette er absolut ikke tilfældet.
Bestyrelsen har foranlediget af dette, udarbejdet følgende funktionsbeskrivelse for broformænd.:

Funktionsbeskrivelse for broformænd
Bestyrelsen udpeger en broformand for hver af klubbens fire broer.
Broformanden en bestyrelsens lokale repræsentant.
Broformanden leder og fordeler de praktiske opgaver i forbindelse med vedligeholdelse og
renholdelse af broen.
Broformanden indkalder til fællesarbejde på broen og kan afholde bromøder med henblik på
fordeling af de løbende opgaver, f.eks. pasning af blomster og toiletfaciliteter. I særlige tilfælde kan
bestyrelsen godkende, at broarbejde gælder som fællesarbejde i henhold til klubben love § 8.
Broformanden påser, at de på broen hjemmehørende både er fortøjet forsvarligt og forsynet med
navn, klubnavn, hjemmehavn og klubstander i henhold til klubbens love. Mangler påtales over for
bådejerne og indberettes til bestyrelsen, såfremt påtalte mangler ikke bliver rettet inden for rimelig
tid.
Broformanden afholder bådeftersyn i henhold til klubbens sikkerhedsregler, jf. klubbens love § 7.
Der skal udføres eftersyn på alle nytilkomne både samt på ”gamle” både efter broformandens skøn.
Bestyrelsen skal holde god kontakt med broformændene og støtte dem i deres arbejde. Bestyrelsen
indkalder mindst 2 gange om året broformændene til at deltage i et bestyrelsesmøde (normalt i
april og september måned). Broformændene kan derudover - efter forudgående aftale - møde op til
et bestyrelsesmøde, hvis de har sager, de ønsker at drøfte med bestyrelsen.
Medlemmer der tilsidesætter de af broformændene givne instrukser i henhold til klubbens love og
regler, kan efter indstilling til bestyrelsen, udelukkes af klubben, i henhold til klubbens love § 16
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Bromøde. Der er overfor bestyrelsen fremsat ønske om indkaldelse til bromøde på bro 4.
Formanden arrangerer.
Fællesarbejde. Der er udarbejdet en liste med opgaver der kan udføres som fællesarbejde af
klubbens medlemmer.
Listen vil snarest blive opført på klubbens hjemmeside http://www.kmk1923.dk/ og i klubhuset.
Det vil herefter blive muligt at udvælge en opgave og tilpasse den i sin egen kalender inden for en
passende tidsramme og inden årets udgang.
5. Økonomi
Indbetalinger til og med d. 31.05. 2012 Kr. 375.077‐
Udbetalinger
--Kr. 402.652Indestående kasse, bank og giro
Kr. 961.7506. 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
Intet
8. Næste bestyrelsesmøde
Onsdag den 15. august 2012 kl. 17.00

KMK Kalender 2012
Standerstrygning
Lørdag den 3. november

Kl. 15.00
Kl. 15.30
Kl. 16.00

Bro 1
Bro 3
Kraftværksvej
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