Københavns Motorbådsklub
København d. 10. januar 2016
Referat af bestyrelsesmøde i KMK 5. januar 2016
Deltagere: Flemming Elniff Larsen, Anders Carstensen, Leif Petersen, Henrik
Norman, Henrik Vick, Carsten Christiansen
Referent: Anders Carstensen
1. Efterlysning af lejekontrakt med By & Havn
I forbindelse med det kommende møde med By & Havn, for at få afklaret om KMK
betaler den korrekte leje har formanden forgæves ledt efter en kopi af lejeaftalen.
Aftalens indhold er helt afgørende for at bestyrelsen kan tage en drøftelse med By &
Havn
Lejekontrakten er tinglyst, så bestyrelsen kan skaffe sig en kopi, men skulle et af de
tidligere bestyrelsesmedlemmer ligge inde med en kopi, bedes denne overleveret til
formanden.
2. Diverse reparationer og vedligehold
Bestyrelsen gennemgik en efterhånden lang liste med nødvendige reparationer og
vedligeholdelsesopgaver.
Flg. vil blive udbedret snarest muligt:

• Lys på pladsen - virker ikke og vil blive repareret
• Vinduer i juniorhuset - vinduerne mod gocart banen tænkes blændet af med plader
ruderne mod pladsen skiftes

• Gulvtæppe i klubhuset vil blive renset og imprægneret
Flg. vil blive udført som fællesarbejde i løbet af 2016:

• Værkstedet ryddes op, vaskes af og males
• Maling af toiletter
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• Maling af klubhus og juniorhus udvendigt
• Maling af flagmast
• Bro 5 (jollebroen) skal svejses og nyt dæk lægges på
• Reetablering af bøjer i indsejlingen
3. KMK’s kalender

NB Dato for generalforsamlingen flyttes til søndag d. 3.
april 2016 kl. 10.00 i klubhuset på Kraftværksvej
Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at den annoncerede dato i sidste referat ligger i
påsken, hvorfor bestyrelsen har besluttet at flytte datoen til efter påske, for at give
flest mulige medlemmer lejlighed til at deltage.
Standerhejsning d. 7. maj 2016 på Bro1 kl. 10, på Bro 3 kl. 10.30 og på
Kraftværksvej kl. 12.00
4. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 2. februar 2016 kl. 19.00. Kontortid
samme dag kl 18-19.
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