Københavns Motorbådsklub
Købenavn den 22.06. 2013
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 19.06. 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. 22.05. 2013 blev godkendt.
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser
201302
Lars Juelskjær der i sidste referat blev annonceret som nyt medlem, har af
familiemæssige årsager bedt bestyrelsen om at annullere hans indmeldelse,
bestyrelsen har på baggrund af omstændighederne imødekommet ønsket
2 nye aktivt medlem:
201303
Ulrik Jørgensen
201304
Britta Linthoe
1 nyt støttemedlem:
201359
Simon Aarøe Mogensen
Bro 1

Ingen ændringer

Bro 3

Plads 317 er tildelt 201207 Paw Eriksen

Bro 4

Ingen ændringer

Bro 5

Ingen ændringer

Følgende pladser er ledige og kan søges:
Bro 4 408A
Bro 5 507B og 510
Alle pladser kan søges i henhold til regel 27 indtil 13. august 2013.
Grejskure:
Grejskur 60 er tildelt 9302 Johnny Nielsen
Grejskur 25 - 31 – 33 - 74 er ledige og kan søges
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere
Klubbens 90 års fødselsdag. Over 90 deltog i festen (flot resultat)
KMK bestyrelsesmøde referat Side 1 af 3

Det var et rigtigt flot arrangement, som fortjener en stor tak og meget ros til festudvalget, som har
stået for det store flotte arrangement.
Pligtarbejde 2013 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.
KMK`s reviderede Love og Regler er på hjemmesiden, men findes endnu ikke i trykt papirformat.
Hegn: Formanden har aftalt møde med Ishøj Hegn for tilbud på reparation/ udskiftning af hegnet
ved porten og badevognen.
Vaskemaskine: der er indkøbt vaskemaskine til badevognen, omlægning af møntautomat henstår.
Møntautomatens indkast udskiftes til 1 * 20 kr. for en vask
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer:
Bestyrelsen har besluttet at indhente pris på montering af lynlåse i den nye terrasseinddækning
således at den kan åbnes i 3 dele mod havnen.
Tina Sørensen og Allan Kastrup er ved flere lejligheder set på klubbens område i havnen,
kassereren har bekræftet at begge er i kontingent restance til klubben, og har derfor ikke adgang til
klubben område og faciliteter, begge skal derfor høfligt, men bestemt bortvises fra området hvis de
atter indfinder sig.
Et medlem har anmodet bestyrelsen om at indskærpe to af klubbens medlemmer om
at ordensreglementet Regel 11 Ingen båd hjemmehørende i KMK må sejles uden en
person med mindst Duelighedsprøve i Sejlads ombord.
De pågældende medlemmer har udstyret deres børn med en lille gummibåd med påhængsmotor,
som børnene kan more sig med i havnen, og få deres første erfaring som sejlere.
Det er en enig bestyrelse, der ikke anser børnenes legetøj som både hjemmehørende i KMK, og
underlagt reglen om hverken duelighedsbevis, bådeftersyn m.v. Det er dog forældrenes fulde ansvar
at sejladsen sker på forsvarlig vis og hastigheden på max. 3 knob i havnen ikke overskrides.
Bromøde Flere medlemmer har udtalt ønsket om indkaldelse til et bromøde på Bro 4. Mødet
indkaldes til afholdelse ultimo august, endelig dato fastsættes på næste bestyrelsesmøde.
5. Økonomi
Indbetalinger til og med d. 31.04. 2013 Kr.512.334Udbetalinger
--Kr. 328.459Indestående kasse, bank og giro
Kr. 800.945Revisoren og kassereren har afhold internt møde, og reduceret antallet af konti til 2, en til drift, og
en til opsparing. Revisoren vil fremadrettet få kiggeadgang til klubbens konti.
6. Større arrangementer og møder:

Rydning af Bro 1 for både
(Arrangement på Nationalmuseet)

17 og 18. august

KMK bestyrelsesmøde referat Side 2 af 3

7. Eventuelt
Intet

8. Næste bestyrelsesmøde
Onsdag den 14. august 2013 kl. 17.00

KMK Kalender 2013
Rydning af Bro 1 for både
(Arrangement på Nationalmuseet)

17 og 18. august

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

