Københavns Motorbådsklub
Købenavn den 11.01.2012
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 11.01.2012
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Henrik Norman Pedersen, Søren Hviid Poulsen, Kjeld Koushede
og revisor Dan-Ove Petersen
Fraværende: Sonny Jonasson
Referent: Henrik Norman Pedersen
1. Godkendelse af referat:
Godkendelse af Referatet fra bestyrelsesmødet d. 08.12. 2011 blev udsat til næste gang.
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser
Ingen nye medlemmer.
Bro 1 Ingen ændringer
Bro 3 Ingen ændringer
Bro 4 Ingen ændringer
Bro 5 Ingen ændringer
Der er modtaget opsigelse fra 200753 og 200801
Følgende pladser er ledige og kan søges:
Bro 1 Plads 107, 111 korte, 113 korte
Bro 4 Plads 408B
Bro 5 Plads 507B
Alle pladser kan søges i henhold til regel 27 indtil 31.december 2011.
Da mange på vores venteliste selv har fundet anden løsning, ser det ud til at der i år kommer en ny
runde, hvor vi tager nye medlemmer ind.
Grejskure
Grejskur 31 er ledigt, og kan søges af interesserede.
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere
Fællesarbejde år 2010: De seneste måneders pres på skyldnere til at betale ifølge reglerne har
båret frugt, således at opkrævningerne for pligtarbejdet år 2010 nu er kommet ind. Sørg nu for at få
noteret pligtarbejdet for år 2011!
El. på pladsen er gennemgået for defekter og ulovligheder og udbedring er afsluttet.
Hjertestarter: Indkøb af hjertestarter er sat i gang.
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Indbrud: Der har været uvedkommende på KMK, da der er klippet hul i hegnet. Alle bedes tjekke
at noget mangler.
Restancer 2011:
Fra det nye PBS-system får vi dog stadig skyldnerlister for diverse poster, som medlemmer ikke har
betalt rettidigt. Bestyrelsen kan godt acceptere en vis tolerance, hvis vi bliver orienteret om en
senere indbetaling, men det udelukker ikke at medlemskabet kan komme i fare, hvis betalingen ikke
kommer og reglerne ikke overholdes.
Alle restanter vil på næste møde komme på en liste og vil ikke kunne få søsat deres både, og der vil
blive stillet krav om fratagelse af medlemskab på førstkommende generalforsamling henhold til
vedtægternes § 16
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer:
Nye toiletter. Vi undersøger pt muligheder for nyt toilet eller ny badevogn.
5. Økonomi
Indbetalinger til og med d. 31.12. 2011 Kr.613.599
Udbetalinger - - - Kr. 604.885Indestående kasse, bank og giro Kr. 984.3256. Større arrangementer og møder:

Generalforsamling Kl. 10.00 på Kraftværksvej
Søndag den 25. marts 2012
(Klubben er vært for en let frokostanretning).
7. Eventuelt
Reglerne / vedtægter. Bestyrelsen gennemgår oplæg på næste møde.
Hjemmesiden skal revideres
8. Næste bestyrelsesmøde
Onsdag den 15. 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 Kl. 10.00 Bro1
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Standerhejsning Kl. 10.30 Bro 3
Kl. 12.00 Kraftværksvej
Standerstrygning Kl. 15.00 Bro 1
Lørdag den 3. november Kl. 15.30 Bro 3
Kl. 16.00 Kraftværksvej
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