Københavns Motorbådsklub
København d. 14. august 2015
Referat af bestyrelsesmøde i KMK 11. august 2015
Deltagere: Flemming Elniff Larsen, Anders Carstensen, Leif Petersen, Henrik
Norman, Henrik Vick, OP hansen
Referent: Anders Carstensen
1. Nøglebrikker
Låsene er nu udskiftet, så man kan med andre ord ikke bruge de gamle nøgler. Skulle
man endnu ikke have fået en nøglebrik, kan nøglebrikkerne kan hentes på kontoret på
Kraftværksvej eller hos Alex. Hver nøglebrik koster 100 kr.
2. Restancer
Der er rigtig mange af KMK’s medlemmer, der er i restance med betaling af
kontingent og pladsleje. Bestyrelsen har derfor besluttet at rykke for betaling en
sidste gang med tydelig angivelse af tidsfrist for betaling. De medlemmer, der ikke
betaler inden tidsfristen, vil blive ekskluderet af klubben med henvisning til KMK’s
love § 4a.
Hvis man af forskellige årsager ikke er i stand til at betale, skal man rette skriftlig
henvendelse til klubbens bestyrelse.
3. Fællesarbejde d. 12. september 2015
Sidste mulighed for at deltage i fællesarbejde i 2015 er lørdag d. 12. september . kl.
10.00.
De medlemmer, der ikke udfører fællesarbejde i år vil blive opkrævet kr. 1.000, og de
manglende timer vil bliver lagt oven i næste års fællesarbejde.
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4. Øvrigt
Da bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på. at besejlingsforholdene til havnen på
Kraftværksvej er meget vanskelig i mørke, på grund af manglende reflekser på
bøjerne, blev det besluttet at købe nye refleksbånd samt nye “hatte” til bøjerne.
Der har været klaget over fældning af træer på bro 4. I den forbindelse vil bestyrelsen
gerne indskærpe at ændring i beplantning og lign. skal godkendes af bestyrelsen,
inden der foretages ændringer.
I forbindelse med svømmearrangementet Christiansborg Rundt er
Frederiksholm Kanal lukket for sejlads d. 29. august.
5. Sommerfest
Festen må desværre aflyses på grund af manglende tilslutning.
6. Næste bestyrelsesmøde
Næste	
  bestyrelsesmøde	
  a1holdes	
  tirsdag	
  d.	
  22.	
  september	
  kl.	
  19.00	
  -‐	
  kontortid	
  
samme	
  dag	
  kl.	
  18.00-‐19.00.
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