Københavns Motorbådsklub
Købenavn den 14.02. 2013
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 13.02. 2013
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. 23.01. 2013 blev godkendt.
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser
Støttemedlem 8852 Bjarne Jensen er afgået ved døden
Bro 1

Ingen ændringer.

Bro 3

Ingen ændringer.

Bro 4

Ingen ændringer

Bro 5

Ingen ændringer

Følgende pladser er ledige og kan søges:
Bro 4 Plads 408A,
Bro 5 Plads 510

Alle pladser kan søges i henhold til regel 27 indtil 19. marts 2013.

Grejskure
Grejskur 31 er ledigt og kan søges
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere
Klubbens 90 års fødselsdag. Indbydelserne er trykt og er klar til afsendelse.
Festen er gratis for alle aktive og støtte medlemmer. Der kan invitere en gæst med mod et beskedent
beløb.
Af hensyn til omkostningerne vil tilmelding være bindende, og ved udeblivelse vil vedkommende
blive pålagt et strafgebyr.
Endelige ændringsforslag og justering af klubbens love og regler udarbejdet af Kjeld Koushede blev
gennemgået, og ændringerne vil blive fremsat som forslag på generalforsamlingen.
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Energiforbruget til opvarmning samt el. i KMK er meget stort, bestyrelsen arbejder med
begrænsning samt sænkning af temperaturen i klubhuset på ubenyttede tider af døgnet, automatisk
lysregulering på broerne og toiletterne i klubhuset tiltag fremlægges på næste bestyrelsesmøde.
Ud af de 20 medlemmer der ville blive ekskluderet onsdag den 13. februar, såfremt
indbetaling ikke er sket, eller betaling er dokumenteret over klubbens kasser
henrik.norman@kmk1923.dk. Har bestyrelsen i henhold til klubbens KMK´s love §4c
set sig nødsaget til et ekskludere 14 medlemmer, som herefter ingen adgang har til
klubben, og eventuelle både skal fjernes fra klubbens område.

Dette er meddelt de pågældende aktive medlemmer ved anbefalet brev.

4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer:
Bestyrelsen fremlægger forslag til beslutning af videoovervågning i havnen frem på
generalforsamlingen, et komplet system er dyrt, og effekten af komplet overvågning er usikker.

5. Økonomi
Indbetalinger til og med d. 01.01. 2013 Kr.134.944Udbetalinger
--Kr. 93.892Indestående kasse, bank og giro
Kr. 618.110-

6. Større arrangementer og møder:

Generalforsamling
Søndag den 24. marts

Kl. 10.00 Kraftværksvej

7. Eventuelt
Kåre Bjerglund (sammen med Mads Frost) låner klubhuset den 6. april.
Øvrige medlemmer bør udvise behørigt hensyn
8. Næste bestyrelsesmøde
Onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00

KMK Kalender 2013
Generalforsamling
Søndag den 24. marts

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
(Reserver dagen nu, invitationer udsendes i januar)

Rydning af Bro 1 for både

17 og 18. august
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(Arrangement på Nationalmuseet)
Standerstrygning
Lørdag den 2. november

Kl. 15.00
Kl. 15.30
Kl. 16.00

Bro 1
Bro 3
Kraftværksvej

KMK bestyrelsesmøde referat Side 3 af 3

