Københavns Motorbådsklub
København den 05.12.2017
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 04.12.2017
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Claus Wohlert, Kim Madsen, Poul Olsen og Sonny Jonasson
Referent: Sonny Jonasson
1. Godkendelse af referat:
Referatet fra bestyrelsesmødet den 13.11.2017 blev godkendt
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser
Nye aktive medlemmer:
201719
Amalie Ihle
Nye støtte medlemmer:
201782
Alexander Tomi
201783
Svend Bruno
201784
Jill Streit
201785
Carsten Kjeldsen
201851
Jimmi Jørgensen (tidligere aktivt medlem 201590)
Bro 1

Ingen ændringer

Bro 3

Ingen ændringer

Bro 4

Ingen ændringer

Bro 5

Ingen ændringer.

Grejskure
Der har været følgende ansøgere til grejskure nr. 30 medlemsnumre: (201303 – 201306 - 201405 –
201492 - 201501 – 201506 – 201508 - 201703 – 201704)
Grejskur nr. 30 er tildelt 201303 Ulrik Jørgensen.
Følgende ansøgninger er stadig gældende: (201304 – 201306 – 201405 - 201492 – 201501 - 201506
– 201508 – 201703 – 201704)
Kun ansøgninger om bådpladser grejskure udfyldt på ansøgningsskemaer fra hjemmesiden vil
komme i betragtning. Ansøgningsskemaet kan udfyldes på hjemmesiden og sendes til
kmk@kmk1923.dk, eller udfyldes manuelt og afleveres klubben.
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3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere
Forsikringer: Der har været kontakt med forsikringsselskabet, der er aftalt møde i forbindelse med
næste bestyrelsesmøde i januar, hvor en repræsentant fra forsikringsselskabet, vil afklare de
konkrete dækninger, og ansvar indeholdt i klubbens forsikringer.
Ophalervognen trænger stadig til eftersyn og reparation tilbud afventes, kiler er udskiftet.
El. forbrug. El. forbruget på Kanal Cafèens udeservering er med stor sandsynlighed koblet på
klubbens afregningsmåler. Der rettes henvendelse til Canal Cafeen, for afklaring og eventuel
afregning.
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer
Skilte: Der er fremsendt forslag om etablering af grønne røde ledig/optaget skilte til bådpladserne i
havnen. Bestyrelsen anser ikke, at behovet for skiltningen i en havn af vores karakter og størrelse,
står i forhold til de økonomiske omkostninger, men det står medlemmerne frit for selv at anskaffe
skilte.
Efter ansøgning, har bestyrelsen har godkendt at klubben forsøgsvis udlejer enkelte ledige
bådpladser i havnen til joller for lystfiskeri i januar og februar.
Festudvalg: Der har været stor tilslutning til et nyt festudvalg
Festudvalget består herefter af følgende:
Gill Streit
(201784)
Charlotte
(201508)
Gregers
(201509)
Simon Årøe
(201307)
Christina Årøe
(201307)
Susanne
(201715)
Lene Jonasson
(200953)
5. Økonomi
Der er ingen ændringer i forhold til det tidligere fremsendte forventede resultat for 2017.
Tre medlemmer har efter flere henvendelser stadig ikke har betalt deres gæld til KMK, og
bestyrelsen har derfor i henhold til klubbens love § 4c. besluttet at ekskludere de tre medlemmer af
klubben ved årets udgang, såfremt betaling ikke har fundet sted inden.
§4c Såfremt et medlem ved udgangen af et kalenderår er i restance vedrørende opkrævninger, der
er forfaldet til betaling i det pågældende kalenderår eller tidligere, bortfalder medlemskabet med
virkning fra begyndelsen af det efterfølgende kalenderår.
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6. Større arrangementer og møder:

KMK Kalender 2018
Generalforsamling
Søndag den 25. marts

Kl. 10.00

Kraftværksvej

Lørdag den 5. maj
Standerhejsning

Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 12.00

Bro1
Bro 3
Kraftværksvej

Standerstrygning
Lørdag den 3. november

Kl. 15.00
Kl. 15.30
Kl. 16.00

Bro 1
Bro 3
Kraftværksvej

7. Eventuelt
Maillisten er stadig lidt mangelfuld, og alle der i dag IKKE modtager informationer på mail, bedes
kontakte bestyrelsen på mail kmk@kmk1923.dk
Fra årsskiftet vil al kommunikation og information kun ske via mail, opslagstavler og klubbens
hjemmeside.
8. Næste bestyrelsesmøde:
Torsdag den 11. januar 2018 kl. 17.00
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