Københavns Motorbådsklub
København d. 10. september 2014
Referat af bestyrelsesmøde i KMK 9. september 2014
Deltagere: Flemming Elniff Larsen, Henrik Norman Pedersen, Anders Carstensen,
OP Hansen
Referent: Anders Carstensen
1. Duelighedsbeviser
Bestyrelsen er ved at få overblik over medlemmernes duelighedsbeviser. Medlemmer
der ikke har duelighedsbevis opfordres til at meddele dette til bestyrelsen, da
medlemskab iflg. klubbens love ikke er endeligt, før afsluttende prøve er bestået.
2. Ledige bådpladser
Der er nu overblik over de ledige pladser på bro 3. I den forbindelse ønsker
bestyrelsen at proceduren for ansøgning om ledig bådplads ændres, således ledige
pladser hovedsageligt kan søges inden sæsonstarten, ligesom der arbejdes på at
udarbejde en fast formular, der skal udfyldes ved ansøgning om ledig plads. Forslaget
vil blive fremlagt på næste generalforsamling.
3. KMK’s hjemmeside
I erkendelse af at klubbens hjemmeside trænger til en opdatering, er det besluttet at
indhente tilbud fra et par professionelle firmaer. Bestyrelsen ønsker en løsning, der
efter en opdatering nemt kan vedligeholdes af bestyrelsen.
4. Nye medlemmer
Daniel James Pedersen medlemsnr.201405
Orla Larsen medlemsnr. 201406
Henrik Lund medlemsnr. 201407
bydes velkommen som aktive medlemmer i KMK
5. Københavns kommune
Bestyrelsen har været i kontakt med København kommune for at aftale møde med
kommunen om flg. udeståender:
• Færdiggørelse af lejekontrakt
• CPH Cable har 40% af vores kystlinje - KMK er ikke blevet reduceret
tilsvarende i betalingerne til By & Havn
• Bro 1 og 3 ønsker tv-overvågning - hvilket tilladelser kræves og kan der evt.
søges tilskud
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• Problemer med havnerundfarten - Nettobådene driver over i bådene - KMK vil
gerne have opsat beskyttende pæle på bro 1 og 3
• Opsugning af sejlrenden til havnen på Kraftværksvej
6. Brandplan
Der skal laves en brandplan for pakning af både på vinterpladsen. Som udgangspunkt
skal bådene pakkes, så der plads til at brandslukningskøretøjer kan komme rundt på
pladsen. Bestyrelsen vil i den forbindelse undersøge, hvad der kræves iflg. loven og
hvilket ansvar, klubben i givet fald kan pålægges ved ikke at opfylde evt. lovkrav.
7. Pligtarbejde
Der bliver ikke indkaldt til pligtarbejde i år, da bestyrelsen arbejder på et nyt forslag i
erkendelse af, at det er vanskeligt at få folk til at stille op til pligtarbejde - det skal
samtidigt være meget lettere at administrere.
8. Sensommerfesten
Sensommerfesten d. 16. august var er stor succes. Bestyrelsen skylder en stor tak til
festudvalget for det store arbejde.
9. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 6. okt. kl. 19.00
Der er kontortid tirsdag d. 7.oktober kl. 18.00-19.00

KMK Kalender 2014
Standerstrygning
Lørdag den 1. november

	
  

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