Københavns Motorbådsklub
København d. 23. september 2015
Referat af bestyrelsesmøde i KMK 22. september 2015
Deltagere: Flemming Elniff Larsen, Anders Carstensen, Leif Petersen, Henrik
Norman, OP hansen
Referent: Anders Carstensen
1. Ny varmepumpe
Der er i løbet af i år blevet indhentet forskellige tilbud varmepumper til klubhuset
med det formål at nedbringe klubbens varmeforbrug. Bestyrelsen har valgt et anlæg,
der producerer varmt vand til radiatorerne, bad og vandhaner. Varmepumpen giver en
årlig besparelse på varmeregningen på mindst 15.000 kr. I tillæg undgår klubben at
betale for en ny kedel, da den nuværende under alle omstændigheder skulle udskiftes.
2. Fællesarbejde
Fællesarbejdet er med den sidste indkaldelse 12. september afsluttet for i år. Der blev
gået til den af de fremmødte, og der var god stemning under den efterfølgende
pizzaspisning.
Desværre er der også blevet klaget over opskæring af det rådne træ på bro 5.
Bestyrelsen har modtaget klagen i form af et anonymt brev underskevet “Bro 5”.
Bestyrelsen vil forsøge at finde ud af, hvem der er utilfreds, da det er bestyrelsens
vurdering, at det næppe er alle på bro 5. Det er næstfomanden Leif Petersen, der har
ansvar og beslutning for opskæringen.
De medlemmer, der ikke har deltaget i fællesarbejdet i år, får overført 4 timer til
næste år samt en regning på 1.000 kr.
3. Tildeling af havnepladser
To medlemmer ( Svend-Erik Rasmussen og Thomas Rasmussen) har klaget over
bestyrelsens håndtering af tildeling af havnepladser. Det er ikke bestyrelsens
opfattelse, at der har været utilfredshed med tildelingerne. Bestyrelsen vurderer at der
må ligge andre grunde bag klagen, da begge medlemmer allerede har bådplads.
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Bestyrelsen vil fremover bekendtgøre ledige pladser i henhold til KMKs love §6. Der
vil ikke blive ændret på de tildelte pladser.
4. Badevognen
To medlemmer (Svend-Erik Rasmussen og Thomas Rasmussen) har klaget over at
rum 1 i badevognen ikke har været tilgængeligt (rum 3 har fungeret hele sæsonen).
Rum 1 har været i stykker og VVS mand er tilkaldt. Desværre har der været øvet
hærværk i badevognen, idet en nøgle er sat i låsen bag vognen og brækket. Låsesmed
er tilkaldt og det vil påføre klubben unødvendige omkostninger.
Såfremt nogen kender noget til hændelsen, vil bestyrelsen gerne informeres.
5. Standerstrygning
Standerstrygning finder sted lørdag d. 7 november på Bro 1 kl. 15.00, Bro 3 kl. 15.30
og på Kraftværksvej kl. 16.00.
6. Næste bestyrelsesmøde
Næste	
  bestyrelsesmøde	
  a1holdes	
  tirsdag	
  d.	
  3.	
  november	
  kl.	
  19.00	
  -‐	
  kontortid	
  
samme	
  dag	
  kl.	
  18.00-‐19.00.
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