Københavns Motorbådsklub
København d. 23. februar 2015
Referat af bestyrelsesmøde i KMK 10. februar 2015
Deltagere: Flemming Elniff Larsen, Henrik Norman Pedersen, Anders Carstensen
Referent: Anders Carstensen
1. Nyt låsesystem
Klubbens nye låsesystem kommer op at køre 15. 3. 2015. Det vil sige at klubbens
medlemmer kan få udleveret de nye nøglebrikker på generalforsamlingen og
medlemmerne opfordres derfor til at medbringe 100,- kr. til køb af brikken.
De almindelige nøgler virker i en overgangsperiode til alle medlemmer har fået de
nye brikker.
2. Klubhuset
Taget i klubhuset er nu blevet isoleret hvilket forventeligt vil medføre en reduktion i
varmeregningen og et bedre indeklima.
I forbindelse med indhentning af tilbud på en varmepumpe, er bestyrelsen blevet
opmærksom på at man også kan lease et anlæg. Det undersøges nu det vil være
fordelagtigt af lease et anlæg i stedet for at købe – bestyrelsen undersøger endvidere
om der kan gives energitilskud til etablering af en varmepumpe.
Bestyrelsen har indgået en aftale med en ny leverandør af øl og vand til klubben sodavand leveres fremover på glasflasker og prisen på sodavand nedsættes til 8 kr.
(fra 10 kr.)
3. Ansøgning om fast plads eller låneplads
Bestyrelsen minder om at sidste udkald for ansøgning omfast plads eller låneplads for
sæsonen 2015 udgangen af marts – dvs. ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde
senest den 31.marts 2015.
Ved ansøgning skal vedlagte skema benyttes.
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4. Klubben hjemmeside
Bestyrelsen har holdt møde med Henrik Vick for at få udarbejdet et forslag til en
forbedret hjemmeside for klubben. Vi regner med hjemmesiden vil blive opdateret i
løbet af foråret
5. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 2. marts 2015 – kontortid samme dag kl.
18.00-19.00.

KMK’s kalender:
Ordinær Generalforsamling Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00
Standerhejsning lørdag d. 2. maj 2015 (og ikke 3. maj som ved en fejl
havde sneget sig ind i sidste referat)
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