Københavns Motorbådsklub
København d. 4. november 2015
Referat af bestyrelsesmøde i KMK 3. november 2015
Deltagere: Flemming Elniff Larsen, Anders Carstensen, Leif Petersen, Henrik
Norman, Henrik Vick, OP hansen, Carsten Christiansen
Referent: Anders Carstensen
1. Byrumsforbedringer - Frederiksholms Kanal
Astrid Aagaard fra København Kommune besøgte klubben for at gennemgå
kommunes planer for de tiltænkte byrumsforbedringer på Frederiksholms Kanal.
Planen er at nedlægge 80 p-pladser på Frederiksholms Kanal for at skabe bedre
muligheder for ophold langs kanalen. I den forbindelse ønsker kommunen også at
pigtråden på bro 3 erstattes med mere “imødekommende” afskærmning.
Det var bestyrelsen meget magtpåliggende, at KMK’s medlemmer får mulighed for
kortvarigt at parkere ved broerne for at læsse af og på, ligesom den nye afskærmning
til bro 3 etableres, så ubudne gæster holdes ude.
Når kommunen har hørt alle erhvervsdrivende, foreninger med videre ,vil de vende
tilbage med den endelige udformning.
Det er planen at arbejdet med byrumsforbedringen påbegyndes til maj næste år.
Yderligere oplysninger om projektet findes på www.kk.dk/anlaegsprojekter
Bestyrelsen planlægger endvidere et møde med By & Havn, for bl.a. at få klarhed
den vandlinjeafgift KMK betaler
2. Ny varmepumpe
Installation af den nye varmepumpe til klubhuset påbegyndes 30. november og
afsluttes efter planen 2. december.
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3. Medlemmer
Kurt Kastrup har 25 års jubilæum og tildeles klubbens sølvnål.
4. Øvrigt
9. dec kbh Københavns Politikor har fået lov til at låne klubhuset til afholdelse af
julefrokost d. 9. december . KMK’s medlemmer er velkomne til at komme og lytte,
mens koret synger.
5. KMK’s kalender
Standerstrygning finder sted lørdag d. 7 november 2015 på Bro 1 kl. 15.00, Bro 3
kl. 15.30 og på Kraftværksvej kl. 16.00.
Julestue i klubhuset 12. dember 2015 kl. 14.00 (gløgg og æbleskiver)
Generalforsamling afholdes i klubhuset d. 27. marts 2016 kl. 10.00 (husk
sommertid)
Standerhejsning d. 7. maj 2016 på Bro1 kl. 10, på Bro 3 kl. 10.30 og på
Kraftværksvej kl. 12.00
6. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 1. december kl. 19.00 - kontortid samme
dag kl. 18.00-19.00.
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