Københavns Motorbådsklub
Købenavn den 15.08. 2013
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 14.08. 2013
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Henrik Norman Pedersen, Kjeld Koushede, Thomas Rasmussen
og Sonny Jonasson,
Referent: Sonny Jonasson
1. Godkendelse af referat:
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 19.06. 2013 blev godkendt.
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser
2 nye aktivt medlem:
201305
Bjørn Tor Magnussen
201306
Olafur Th. Jönsson
1 nyt støttemedlem:
201360
Eva Willerslev
Ændring:
200607

Jan L. Steffensen overgår pr. 1. januar som støttemedlem

Bro 1

Ingen ændringer

Bro 3

Ingen ændringer

Bro 4

Ingen ændringer

Bro 5

plads 510 er tildelt 201214 Kåre Bjerglund

Følgende pladser er ledige og kan søges:
Bro 3 305
Bro 4 408A
Bro 5 507B
Alle pladser kan søges i henhold til regel 27 indtil 1. oktober 2013.
Grejskure:
Grejskur 74 er tildelt 201214 Bjørn Tor Magnussen
Grejskur 25 - 31 – 33 er ledige og kan søges

KMK bestyrelsesmøde referat Side 1 af 3

3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere
Pligtarbejde 2013. Datoerne for næste pligtarbejde er 28 og 29. september 2013 kl. 10.00 -14.00
Lister med pligtarbejder der skal udføres er ophængt i klubhuset, på broerne og hjemmesiden,
medlemmer kan aftale et stykke arbejde ud fra listen og aftale nærmere med Thomas Rasmussen tlf.
53 60 84 49 eller mail thomasrasdk@yahoo.dk.
(Der vil blive serveret en let anretning efter endt arbejde, pølser med brød)
Dette er sidste udkald for fællearbejde Thomas kan kontaktes for individuelle opgaver indtil
standerstrygning den 2. november.
KMK’s reviderede Love og Regler er på hjemmesiden, men findes endnu ikke i trykt papirformat.
Hegn: Tilbud på reparation/ udskiftning af hegnet ved porten og badevognen er modtaget og
accepteret.
Vaskemaskine: Møntautomatens indkast er udskiftes til 2 * 10 kr. for en vask (3 timers varighed)
Lynlåse i den nye terrasseinddækning således at den kan åbnes i 3 dele mod havnen.
En budgetpris på kr. 2.000- er modtaget, Bestyrelsen har givet grønt lys for udførelse med en max.
pris på kr.2.000Bromøde Bro møde på Bro 4. endelig dato for afholdelse ultimo august henstår.

4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer:
Navigationskursus: Information om navigationskursus afholdes mandag den 7. oktober kl. 19.00
(se opslag i klubhuset)
Kurset afholdes efterfølgende mandage kl. 19.00 - 22.00.
Opmærksomheden henledes på KMK’s love § 3
(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
navigationsuddannelse på samme eller højere niveau.
Medlemmer, der af arbejdsmæssige eller familiemæssige årsager ikke er i stand til at følge klubbens
navigationsundervisning, kan ansøge om dispensation til at udskyde kurset til den efterfølgende
sæson).

Skilte: Et medlem har foreslået skiltning på broerne i kanalen efter at have opserveret en
stigning i antallet af tilfældige både der anløber ledige pladser på Bro 1 og forlader båden, så
det ikke er muligt at lægget til for klubbens medlemmer, efter endt sejltur.
Det er ikke tilladt at opsætte skilte på væggene i Kanalen, så der vil blive anskaffet et antal
røde/grønne vendbare skilte til opsætning på bådpladserne, skiltene kan rekvireres hos
bestyrelsen.
Telte i havnen: Det er bestyrelsens opfattelse, at der skal opkræves et gebyr for pladsleje af
de faststående telte i havnen for sommerhalvåret.
Repræsentanter for teltejerne Claus Wohlert og Kim Madsen deltog i mødet for en drøftelse
om tiltaget. Der var forståelse fra teltejerne om betaling af et beløb, som fremsættes som
forslag fra bestyrelsen, på førstkommende generalforsamling i KMK
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Bestyrelsen undersøger hvor ansvaret ligger for skader teltene måtte forvolde, hvis de
kollapser under en eventuel storm.
Hvis en forsikring er påkrævet tegner bestyrelsen denne og fordeler omkostninger på
teltejerne.
Det blev gjort klart at der skal være person passage mellem teltene så adgang til
bagvedliggende skure er fri. Ting der opmagasineres mellem teltene, vil blive fjernet og
destrueret uden varsel
Badevogn: Rampen foran badevognen, vil blive færdigbygget med fremmed assistance.
Overvågning og nyt låsesystem: Der er aftalt møde med tilbudsgivere for de på
generalforsamlingen besluttede tiltag.
Køle kompressoren i øl automaten er udskiftet, en alvorlig krise i KMK er atter afværget.
KMK’s hjemmeside: Bestyrelsen søger medlemmer der kan forny klubbens hjemmeside.
Arbejdet kan udføres som pligtarbejde. For yderligere oplysninger henvendelse til Henrik

Norman Pedersen mail: henrik.norman@kmk1923.dk
5. Økonomi
Indbetalinger til og med d. 31.07. 2013 Kr.545.802Udbetalinger
--Kr. 441.718
Indestående kasse, bank og giro
Kr. 700.3296. Større arrangementer og møder:

Pligtarbejde weekenden 28 og 29. september 2013 kl. 10 – 14.00
(Der vil blive serveret en let anretning efter endt arbejde, pølser med brød)
7. Eventuelt
Intet

8. Næste bestyrelsesmøde
Onsdag den 2. oktober 2013 kl. 17.00

KMK Kalender 2013
Pligtarbejde
28 og 29. september
Standerstrygning
Lørdag den 2. november

Kl. 10.00 – 14.00 Kraftværksvej
kl. 15.00
kl. 15.30
kl. 16.00

Bro 1
Bro 3
Kraftværksvej
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