Københavns Motorbådsklub
Købenavn den 20.01. 2014
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 14.01.2015
Deltagere: Kjeld Koushede, Henrik Norman Pedersen, Thomas Rasmussen, O.P. Hansen, og Sonny
Jonasson.
Referent: Sonny Jonasson
1. Godkendelse af referat:
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 05.11. 2013 blev godkendt.
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser
5 nye støttemedlemmer
201451
Orla Larsen
201452
Diana Køller Tønnesen
201453
Jonas Nilaus Vilhelmsen
201454
Jonas Mortensen
201455
Axel Hellriegel
Ændringer
201307
Simon Aarøe Mogensen er overgået fra støtte til aktivt medlem.
9911
Øjvind Wendelin overgår pr. 1.1.2014 til støttemedlem.
Bro 1

Ingen ændringer

Bro 3

Ingen ændringer

Bro 4

Ingen ændringer

Bro 5

Ingen ændringer

Følgende pladser er ledige og kan søges:
Bro 1 114
Bro 3 323 og 309
Bro 4 408A og 405
Alle pladser kan søges i henhold til regel 27 indtil 18. februar 2014.
Grejskure: Grejskur 25 - 33 og 6 er ledige og kan søges
Brugeren af skur 13 skal fjerne låsen inden 14 dage da skuret tilhøret et andet
medlem.
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere
Pligtarbejde 2013. Der er desværre en del medlemmer der ikke har betalt manglende pligtarbejde
for 2013. De pågældende medlemmer er rykket, og står nu til eksklusion af klubben.
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Kassereren retter en sidste henvendelse, hvorefter medlemmerne ekskluderes i henhold til § 4c.
Lynlåse i den nye terrasseinddækning henstår (Thomas Rasmussen aftaler det videre forløb).
Forsikringsforhold vedr. telte afventer.
Overvågning: Er igangsat i havnen kameraer monteres fredag den 17. januar.
Låsesystem: Henrik har kontakt med firma der fremsender tilbud, besigtigelse finder sted den 15. januar.
KMK’s hjemmeside: Ole Vester 200404 har meldt sig på banen og starter fornyelse i nær fremtid, Kjeld
Koushede kontakter Ole Vester og aftaler det videre forløb.
Festudvalg: Nye frivillig til festudvalg søges det regnes som pligtarbejde (max. 4 personer kan indgå i
udvalget). Jørgen Hedegaard har meldt sig, minimum en mere ønskes.
Restancer: En del medlemmer er stadig i restance med betaling for kontingent, sommerleje og vinterleje.
Der er rykket for betaling, bestyrelsen henviser til KMK´s love § 4c
(Såfremt et medlem ved udgangen af et kalenderår er i restance vedrørende opkrævninger, der er forfaldet til
betaling i pågældende kalenderår eller tidligere, bortfalder medlemskabet med virkning fra begyndelsen det
efterfølgende kalenderår. Dette gælder dog ikke, hvis medlemmet forinden har indgået aftale om henstand
med klubbens bestyrelse, jf. punkt d).
En del medlemmer har også her ignoreret girokort og rykker, og vil ligeledes blive ekskluderet.

Lejekontrakt: der har været afholdt møde med kommunen som vil udfærdige ny lejekontrakt der
sikrer KMK´s fremtid på det lejede areal i havnen. Kontraktudkast skulle være klar i løbet af januar.
Henrik Normann Pedersen tager kontakt, og aftaler nyt møde.
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer:
Stormbroen skal repareres, dette betyder at plads 101 og 102 på Bro 1 sandsynligvis ikke kan
benyttes i den kommende sæson, de to både må lægges ind på disponible pladser i havnen eller på
broerne.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling den 30. marts skal i henhold til
klubbens love og vedtægter §11 være bestyrelsen i hænde senest 15. februar
Kandidater til besættelse af ledige bestyrelsesposter bør overvejes.
5. Økonomi
Indbetalinger til og med d. 31.12. 2013 Kr.767.104Udbetalinger
--Kr. 674.397Indestående kasse, bank og giro
Kr. 689.1046. Større arrangementer og møder:

Generalforsamling
Søndag den 30. marts 2014

Kl. 10.00 Kraftværksvej
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7. Eventuelt
Ivan Watson har fået bestyrelsens tilladelse til at benytte klubhuset til et privat festarrangement
søndag den 2. februar i tidsrummet 11.00 – 17.00. Medlemmer har adgang til klubhuset og
toiletterne, men opfordres til at vise behørigt hensyn.
8. Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 17.00

KMK Kalender 2014
Generalforsamling
Søndag den 30. marts

Kl. 10.00

Kraftværksvej

Lørdag den 03. maj
Standerhejsning

Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 12.00

Bro1
Bro 3
Kraftværksvej

Standerstrygning
Lørdag den 1. november

Kl. 15.00
Kl. 15.30
Kl. 16.00

Bro 1
Bro 3
Kraftværksvej

KMK bestyrelsesmøde referat Side 3 af 3

