Københavns Motorbådsklub
København d. 3. december 2015
Referat af bestyrelsesmøde i KMK 1. december 2015
Deltagere: Flemming Elniff Larsen, Anders Carstensen, Leif Petersen, Henrik
Norman, Henrik Vick, OP Hansen
Referent: Anders Carstensen
1. Leje af vandareal
Bestyrelsen har været i kontakt med By & Havn, der af den opfattelse at KMK "kun"
betaler leje for vandarealet i havnen.
Bestyrelsen vil nu tage kontakt til Københavns Kommune, for at få klarhed over
hvilket areal, kommunen beregner til at fastsætte leje af jorden.
Bestyrelsen er af den opfattelse, at lejen er fastsat forkert. Mistanken går på, at lejen
til kommunen er inklusive havnearealet (vandarealet), og at KMK i tillæg betaler for
vandarealet til By & Havn.
2. Nye listepriser
Listepriserne for optagning har ikke været pristalsreguleret i mange år, og bestyrelsen
har derfor besluttet at lave flg. justeringer:

• Optagning og afsætning på bukke kr. 300,• Søsætning fra bukke kr. 300,• Op og ned på ophalervogn for rengøring af båd kr. 200,Prisændringerne træder i kraft med omgående virkning.
3. Medlemmer
Jimmi Jørgensen (201590), Morten Mosbæk (201591) og Noah Boe-Whitehorn
(201592) er blevet optaget som aktive medlemmer og vinterlæggere.
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4. Øvrigt
Formanden har været i kontakt med et firma, der er behjælpelig med at bortskaffe
efterladte både - efterladte på vinterpladsen både forventes fjernet inden for en
måneds tid.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at det nye fyrrum i klubhuset ikke må benyttes til
opmagasinering af medlemmernes grej herunder vådt fisketøj o. lign.
Bestyrelsen vil gerne udtrykke sin skuffelse over den ret ringe tilslutning til
standerstrygningen - vi opfordrer medlemmerne til større fremmøde ved fremtidige
“KMK-højtider”
5. KMK’s kalender
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. 5. januar 2016 kl. 19.00. Kontortid
samme dag kl 18-19.
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