Københavns Motorbådsklub
København d. 30. juni 2015
Referat af bestyrelsesmøde i KMK 30. juni 2015
Deltagere: Flemming Elniff Larsen, Anders Carstensen, Leif Petersen, Henrik
Norman
Referent: Anders Carstensen
1. Nøglebrikker
Sidste udkald for afhentning af nøglebrikker den d. 15. juli 2015, hvor låsene bliver
udskiftet. Nøglebrikkerne kan hentes på kontoret på Kraftværksvej eller hos Alex.
Hver nøglebrik koster 100 kr.
Der kan kobles op til 2 nøglebrikker på et aktivt medlemsskab.
2. Tildeling af faste bådpladser
Følgende medlemmer har fået tildelt fast plads:
Morten Grønning 201501 plads 114 bro 1
Søren Berth 201503 plads 106 bro 1
Daniel Pedersen 201405 plads 114 bro1
Johan Prier 201492 plads 323 bro 3
Peter kjær Andersen 201403 plads 321 bro 3
Steffen Glismann 200954 plads 317 bro3
Flemming Rasmussen 200805 plads 420 B bro 4
Orla Larsen 201406 plads 420 A bro 4
Jonas Nilaus 2001402 plads 405 bro
3. Fællesarbejde d. 21. juni
Bestyrelsen konstaterede med glæde, at der var stort fremmøde - de medlemmer ,der
ikke havde mulighed for at deltage, får en chance til i løbet af efteråret.
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4. Optagelse af nye medlemmer
Der her i løbet af 2015 været så stor tilgang af nye aktive medlemmer, at bestyrelsen i
overensstemmelse med klubbens love har besluttet, at der i en periode fremover ikke
kan optages flere nye nye aktive medlemmer.
5. Øvrigt
Bestyrelsen ønsker i videst muligt omfang at kommunikere med medlemmerne på email, og derfor opfordres nye medlemmer og medlemmer, der ændrer deres e-mail
adresse til at meddele dette til klubbens sekretær Anders Carstensen på mailadressen
ac@kmk1923.dk
Der har været en del problemer med påsejling af både på bro 1 og 3. Det drejer sig
primært om de såkaldte “Go-boats”. Bestyrelsen vil tage kontakt til “Go-Boat” og
bede dem om at indskærpe sejladsreglerne i kanalerne (herunder sejlads i
spirituspåvirket tilstand) til de personer, der lejer bådene
På bro 1 og 3 er der 9 både uden KMK-stander. Broformændene på bro 1 og 3 vil
blive udstyret med behørigt antal standere. De medlemmer, der endnu ikke har købt
en stander kan herefter henvende sig deres broformænd.
6. Sommerfest
Bestyrelsen overvejer om der skal holdes sommerfest lørdag d. 5. september , og
KMK’s medlemmer opfordres derfor til at komme med input.
7. Næste bestyrelsesmøde
Næste	
  bestyrelsesmøde	
  a1holdes	
  tirsdag	
  d.	
  11.	
  august	
  kl.	
  19.00	
  -‐	
  kontortid	
  
samme	
  dag	
  kl.	
  18.00-‐19.00
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