Københavns Motorbådsklub
København d. 28. maj 2014
Referat af bestyrelsesmøde i KMK 28. maj 2014
Deltagere: Flemming Elniff Larsen, Henrik Norman Pedersen, Anders Carstensen,
OP Hansen
Referent: Anders Carstensen

1. Ubenyttede bådpladser
Bestyrelsen har besluttet, at bådejere hvis både har ligget på land i 3 år eller mere
fratages deres bådplads - bestyrelsen er ved at udarbejde en liste over de både, der
ikke har været i vandet i mere end 3 år, og vil efterfølgende rette henvendelse til
ejerne. Skulle der være bådejere, der berøreres af ovennævnte og som ønsker at
benytte deres bådplads i år, kan de rette skriftlig henvendelse til formanden senest
30. juni 2014.
De bådejere der fratages bådpladser overgår til at betale 2 gange vinterleje.
2. Lånepladser
Lånepladser tildeles kun medlemmer for et år ad gangen – man skal med andre
ord søge bestyrelsen om fornyelse af låneplads hvert år.
3. Nyt fra broerne
Broformanden på bro 1 har midlertidigt givet tilladelse til at kanalfarten låner
strøm fra KMK.
Vandledning ved bro 3 er kommet op til overfladen - der skal nye vægte på, så
den synker til bunds.
4. Økonomi
Det er besluttet at genetablere separat kantineregnskab – evt. overskud overføres
til klubben.
5. Nye medlemmer
Jonas Nilaus Vilhelmsen (medlemsnummer 201402) er blevet optaget som nyt
aktivt medlem og er tildelt grejskur 22
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6. Øvrigt
Værkstedet og lagerrum på havnen skal ryddes grundigt op - medlemmer der har
motorblokke o. lign får 4 uger fra 1. juni til at fjerne deres ejendele. De genstande
der står tilbage efter 1. Juli 2014 vil blive smidt ud
Gamle batterier må ikke henstilles på pladsen men skal afleveres på
genbrugsstationen
Klubhuset Formanden kontakter Coffee House for at finde en løsning på
sodavandsmaskinen og Dansk Returpant for at få sækkene med plasticflasker taget
retur
Campingvogn Bestyrelsen har givet Alex tilladelse til midlertidigt at opstille sin
campingvogn på havnepladsen mod betaling af pladsleje svarende til
campingvognens areal
Kommende forslag til generalforsamlingen Til erstatning for opvarmning af
klubhuset med olie har bestyrelsen indhentet 3 tilbud på varmepumper. Forslaget
vil kun blive stillet, hvis det kan dokumenteres at klubben kan opnå en besparelse
på varmeregnskabet.
Der arbejdes endvidere med et forslag om at medlemmers brug af klubhuset til
private arrangementer ikke længere skal være gratis.
Ændringer i bestyrelsen Bestyrelsesmedlemmerne Poul Olsen og Thomas
Rasmussen samt suppleant Svend Rasmussen har beklageligvis valgt at forlade
bestyrelsen, hvilket er taget til efterretning.
Suppleant OP Hansen er herefter indtrådt i bestyrelsen
7. Ledige plader
Følgende bådpladser er ledige og kan søges:
Bro1: 114
Bro 3: 323, 329
Bro 4: 408A, 412 og 417
Alle pladser kan søges i henhold til regel 27
8. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 1. juli kl. 19.00 – kontortid afholdes
som sædvanligt sidste tirsdag i måneden (24. juni) fra kl. 18.00-19.00
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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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