Københavns Motorbådsklub
København d. 30. April 2014
Referat af bestyrelsesmøde i KMK 29. april 2014
Deltagere: Flemming Elniff Larsen, Henrik Norman Pedersen, Poul Olsen, Anders
Carstensen, Svend Rasmussen, OP Hansen
Fraværende: Thomas Rasmussen
Referent: Anders Carstensen

1. KMK’s hjemmeside
I forbindelse med en forestående opdatering af hjemmesiden, blev det besluttet at
begrænse ikke-medlemmers adgang. Medlemmer kan logge på og få adgang til alle
informationer f.eks. lister over aktive medlemmer o.lign.
2. Ventelister
Eksisterende ventelister synes ikke at være ájourført og forekommer derfor temmelig
uoverskuelig. Det blev besluttet at kontakte dem, der er skrevet op for at få fastslået
om de fortsat ønsker aktivt medlemsskab af KMK. Det blev endvidere besluttet, at
de, der fortsat ønsker aktivt medlemskab af KMK, kan møde personligt op i KMK til
en snak med bestyrelsen den sidste tirsdag i måneden mellem kl. 18.00 og 19.00 (før
bestyrelsesmødet)
3. Duelighedsbevis
Bestyrelsen har trukket en liste , der viser hvilke medlemmer der ikke har fået
registreret deres duelighedsbevis. Listen distribueres til broformændene, der får til
opgave fremskaffe kopi af de nødvendige beviser.
De medlemmer der ikke har duelighedsbevis, skal sørge for at få beviset hurtigst
muligt.
4. Økonomi
Der blev bevilget penge til:
• Perlesten til tørreplads
• Plankeværk til grillplads
• Blomster til kummerne til standerhejsning
Kørepenge (f.eks. ifb med festudvalgets indkøb m.v.) afregnes iht statens takst.
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Medlemmer der ikke kommer i vandet inden 1. juni skal huske at give bestyrelsen
besked, så tomme pladser kan udlejes.
5. Nye Medlemmer
Svend Aage Schiermacher er blevet optaget som nyt medlem og har fået tildelt plads
309
6. Ledige bådpladser og grejskure
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
Følgende grejskure er ledige og kan søges: 6 og 25-33
7. Eventuelt
Rengøring af klubhuset. Marianne ønsker ikke at forsætte med rengøring af
klubhuset. Bestyrelsen har modvilligt taget beskeden til efterretning og ønsker
samtidig at sige tak til Marianne for indsatsen gennem mange år.
Bestyrelsen har besluttet at tilbyde tjansen til Alex.
Pligtarbejde. Der er enighed om, at den nuværende ordning med betaling for
manglende deltagelse i pligtarbejde ikke er hensigtsmæssig og fungerer dårligt.
Bestyrelsen vil til næste generalforsamling fremlægge et revideret forslag vedr.
pligtarbejde.
Påtale. Det er blevet påtalt over for visse medlemmer, at deres børn ikke har opført
sig ordentlig, og at det skal rettes op. Hvis det fortsætter, vil der blive givet en
advarsel.
6. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 27. maj kl. 19.00
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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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