Københavns Motorbådsklub
København den 05.04.2017
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 04.04.2017
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Claus Wohlert, Kim Madsen, Poul Olsen og Sonny Jonasson.
Referent: Sonny Jonasson
1. Konstituerende bestyrelsesmøde:
Bestyrelsen konstituerede sig og fordelte opgaverne på følgende måde:
Formand:

Simon Bak Sørensen (valgt på generalforsamlingen)

Næstformand:

Claus Wohlert ansvar for bygninger tekniske installationer

Kasser:

Kim Madsen (valgt på generalforsamlingen) ansvar for regnskaber,
medlemskartotek, opkrævninger af kontingent, pladsleje, grejskabe m.v.

Bestyrelsesmedlem:

Poul Olsen, ansvar for bådpladser i havnen, bro 1 og 3 samt vinter
pladsen.

Bestyrelsesmedlem:

Sonny Jonasson sekretær referater m.v.

2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser
Der er ingen ændringer.
Bestyrelsen danner sig et opdateret overblik over medlemmer og pladser til næste bestyrelsesmøde.
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere
Ingen for den nuværende bestyrelse
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer
Etablering af nyt el. kabel til juniorhus, værksted og grejskure er igangsat, og forventes afsluttet i
løbet af få dage.
5. Økonomi
Opdateres senere.
Kassereren har haft møde med den afgående kassér Henrik Norman Pedersen for overdragelse af
regnskabet, og informerede den øvrige bestyrelse om forløbet.
Der er stadig nogle udstående punkter, som forventes afklaret inden næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen besluttede grundet den stramme økonomi i KMK at arbejde vederlagsfrit indtil videre.
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6. Større arrangementer og møder:
KMK Kalender 2017
Lørdag den 6. maj
Standerhejsning

Kl. 10.00
Bro1
Kl. 10.30
Bro 3
Kl. 12.00
Kraftværksvej
(Med standerfest se opslag)

7. Eventuelt
Opvaskemaskinen i køkkenet er defekt, det er en industrimaskine der kan klare en opvask på meget
kort tid, hvilket er nødvendigt ved større arrangementer. En ny tilsvarende er ikke billig, så i første
omgang afklares det om en eventuel reparation er økonomisk forsvarlig.
Maillisten er mangelfuld, og alle der ikke i dag modtager informationer på mail, og som ønsker det
fremadrettet bedes kontakte bestyrelsen med korrekt mail adresse.
8. Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag den 18. april kl. 17.00
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