Københavns Motorbådsklub
København d. 8. maj 2016
Referat af bestyrelsesmøde i KMK 3. maj 2016
Deltagere: Flemming Elniff Larsen, Anders Carstensen, Leif Petersen, Henrik
Norman, OP Hansen
Referent: Anders Carstensen

1. Tildeling af havnepladser
Plads 424 er tildelt Claus Wohlert ( medlemsnr. 200003). Pladsen overtages fra
Jørgen Kastrup (medlemsnr. 9510), der ikke har brugt pladsen i 2 år. Jørgen Kastrup
bevarer sin anciennitet ved ny pladsansøgning.
Plads 320 er tildelt Svend Åge Germansen (medlemsnr. 200103)
Daniel Pedersen (medlemsnr. 201405) flyttes til plads 112
Øvrige pladsansøgere får besked inden for de næste 14 dage.
2. Fællesarbejde
Der vil være fællesarbejde lørdag d. 4. juni fra kl. 10.00 til kl. 14.00.
Opgaverne er:
• oprydning på pladsen
• slå græs og fjerne ukrudt
• rengøring af klubhus udvendigt som klargøring til maling
• maling af skurene på bagsiden - alle, der har noget stående eller hængende bag
skurerne, skal fjerne det inden d. 4. juni. De genstande der ikke er fjernet inden 4.
juni bliver smidt ud
Klubhuset skal males udvendigt og toiletterne skal males op - dette skal helst
foretages af medlemmer med forstand på malerarbejde - evt. interesserede kan
henvende sig til formanden, for at aftale nærmere. Denne opgave opgave tæller
naturligvis som fællesarbejde.
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Bestyrelsen minder om, at manglende deltagelse i fællesarbejde takseres med en bøde
på kr. 1.000, og man bliver ikke godskrevet for det manglende arbejde.
Bøder opkrævet for manglende fællesarbejde vil blive sat ind på en separat konto, der
skal gå til udgravning af sejlrenden, når det bliver aktuelt.
3. Opfølgning fra generalforsamlingen
Bestyrelsen har bedt Søren Hviid undersøge om ledningerne til Kanal Cafeen er
koblet rigtigt til, for at finde en evt. forklaring på klubbens høje el-forbrug på
Frederiksholms Kanal.
Generalforsamlingen vedtog, der skulle nedsættes et udvalg, der skal gennemgå
KMK’s love og fremsætte en revideret udgave på næste generalforsamling. To
medlemmer har meldt sig, men bestyrelsen vil gerne have yderligere to medlemmer
med i arbejdet. Interesserede kan kan tilmelde sig på kmk@kmk1923.dk
Mailadresse til festudvalget festudvalget@kmk1923.dk Havnen har fået ny
wifiantenne med 4g
4. Opdatering af mailadresser
For spare udgifter i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen samt samt
sikre alle medlemmer modtager referater og anden vigtig kommunikation fra
klubben, er det nødvendigt at få opdateret medlemmernes mailadresser.
Medlemmerne bedes derfor inden 15. juni 2016 sende navn, medlemsnummer og
emailadresse til kmk@kmk1923.dk
Bestyrelsen vil oprette en mailingliste på baggrund af de indkomne emails og den
gamle mailingliste, vil blive nedlagt.
De medlemmer, der ikke indsender ovennævnte oplysninger, vil fremover ikke
modtage referat etc. fra KMK. Referater og anden kommunikation vil fortsat blive sat
op i klubhuset.
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5. Øvrigt
Havnen har fået en ny 4G Wi-Fi router, hvilet gerne skulle kunne forbedre
modtagerforholdene.
Festudvalget har fået egen mailadresse festudvalget@kmk1923.dk
6. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde finder sted tirsdag d. 28. juni kl 19.00. Der er kontortid
samme dag kl. 18.00-19.00
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