Københavns Motorbådsklub
København d. 10. April 2014
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i KMK 8. april 2014
Deltagere: Flemming Elniff Larsen, Henrik Norman Pedersen, Thomas Rasmussen,
Poul Olsen, Anders Carstensen, Svend Rasmussen
Referent: Anders Carstensen

1. Fordeling af opgaver blandt bestyrelsen
Klubhus, duelighedsbeviser samt til-og afgang af medlemmer: Flemming
Plads, bedding og værksted: Thomas
Havneområder og grønne arealer: Poul (broformænd på bro 1 og 3 sørger selv for at
bådene er i orden)
Referent mv.: Anders
2. Økonomi
Det blev besluttet at
• Formanden skal have kiggeadgang til KMK's konti.
• Større regninger over kr. 10.000 underskrives af kasseren og et
bestyrelsesmedlem
• Større dispositioner drøftes på bestyrelsesmøder
• Bilag til betaling accepteres enten i original eller indscannet
• Formanden fremover skal have en liste over restancer
• At reducere ølprisen i klubhuset til kr. 8 (fra 10) for at sætte prisen tilbage til
tidligere niveau. Prisændringen træder først i kraft når automaten er renoveret
(formentligt sidst i april)
• Der er enkelte medlemmer, der har haft 25-års jubilæum uden de er meldt
kontingentfri i jubilæumsåret - dette vil bestyrelsen rette op på
3. Eventuelt
Indkommende mails til bestyrelsesmedlemmerne bringes med og behandles på
førstkommende bestyrelsesmøde
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Bespisning ved standerhejsning og -strygning Alle medlemmer skal betale for
maden (KMK gir fadøl). Det er aftalt med Festudvalget, at de laver en menu, der
opslås på KMK’s hjemmeside og på broerne.
Hængelås på porten For at forhindre at ekskludere medlemmer,, der skylder penge
til klubben, kan fjerne deres båd inden gælden er betalt vil der blive sat hængelås på
porten.
Nyt nøglesystem Der monteres nyt nøglesystem på bro 3 samt lågen til
Kraftværksvej. Nyt nøglesystem på Bro 1 sættes i bero indtil relevante medlemmer er
hørt.
Overvågning Der opsættes yderligere 3 stk. kamera
.
Tilskud fra Kommunen KMK har efter kommunens udsagn mulighed for at søge
tilskud til diverse aktiviteter og forbedringer . Bestyrelsen vil på de kommende møde
overveje hvilke aktiviteter KMK ønsker at søge tilskud til.
Papirarbejde Den nye bestyrelse skal underskrive diverse papirer til bank og
myndigheder. Dette klares på næste bestyrelsesmøde.
Punkter til næste bestyrelsesmøde møde : Pligtarbejde, Opdatering af KMK’s
hjemmeside
4. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 29. april kl. 19.00

KMK Kalender 2014
Lørdag den 03. maj
Standerhejsning

Kl. 10.00 Bro1
Kl. 10.30 Bro 3
Kl. 12.00 Kraftværksvej

Standerstrygning
Lørdag den 1. november

Kl. 15.00 Bro 1
Kl. 15.30 Bro 3
Kl. 16.00 Kraftværksvej
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