Københavns Motorbådsklub
København d. 7. april 2015
Referat af bestyrelsesmøde i KMK 7. april 2015
Deltagere: Flemming Elniff Larsen, Henrik Norman Pedersen, Anders Carstensen,
Leif Petersen, Henrik Vick, OP Hansen
Referent: Anders Carstensen
1. Konstituering af bestyrelsen
Flemming Elniff Larsen
Formand (Valgt af generalforsamlingen)
Leif Petersen
Næstformand
Henrik Norman Pedersen
Kasserer
2. Klubhuset
Calle Henriques har fået lov til til at låne klubhuset til et privat arrangement d. 25.
april 2015
3. Søsætning
Bådejere skal i henhold til KMKs love sørge for at der ikke henstår både på
vinterpladsen i tiden fra 1. maj til 1. september. Bådejere der ikke kan nå at få deres
båd søsat inden 1. maj bedes rette henvendelse til bestyrelsen, så bestyrelsen kan få
det fornødne overblik over mulige lånepladser for 2015
4. Venteliste
I forlængelse af debatten på generalforsamlingen vedr. ventelister, besluttede
bestyrelsen, at det af den kommende hjemmeside klart skal fremgå, hvordan man kan
blive medlem af KMK - såvel passivt som aktivt medlem - og hvordan man kan
ansøge om en bådplads.
I henhold til KMKs love kan antallet af aktive bådejende medlemmer højst udgøre
antallet af klubbens havnepladser plus 25 procent. Bestyrelsen ønsker kun at
administrere en venteliste med aktive medlemmer, hvilket betyder, at ventelisten vil
bestå af de aktive medlemmer, der udgør 25 procents overdækning i forhold til
klubbens antal af havnepladser. Det blev derfor besluttet, at det på hjemmesiden skal
fremgå, at man kan komme på venteliste til en bådplads, hvis man melder sig ind som
aktivt medlem. Klubben optager kun nye aktive medlemmer indtil overdækning på 25
procent er opnået. I de perioder, hvor der er en overdækning på 25 procent, skal det af
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klubbens hjemmeside fremgå, at der for tiden ikke optages nye aktive medlemmer.
4. Klubbens nye hjemmeside
Den nye hjemmeside forventes at gå i luften inden udgangen af april måned.
5. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 4. maj 2015 kl. 19.00 – kontortid samme
dag kl. 18.00-19.00.

KMK’s kalender:
Standerhejsning lørdag d. 2. maj 2015:

• Bro 1 kl. 10.00
• Bro 3 kl. 11.00
• Havnen på Kraftværksvej kl. 12.00
Efter standerhejsning byder festudvalget kl. 13.00 velkommen til en særdeles
fornøjelig eftermiddag sammen med klubkammerater og deres besætninger.
Menuen står på hjemlavet frokostbord "a la Simon”
Tilmelding på festudvalget@kmk1923.dk senest 26. april 2015
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