Københavns Motorbådsklub
København den 14.05.2017
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 10.05.2017
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Claus Wohlert, Kim Madsen, Poul Olsen og Sonny Jonasson.
Referent: Sonny Jonasson
1. Godkendelse af referat:
Referatet fra bestyrelsesmødet d.18.04. 2017 blev godkendt
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser
Der er ingen nye medlemmer.
Bro 1

Ingen ændringer

Bro 3

Plads 310 er ledig for en smal båd og kan søges

Bro 4

Plads 426 er tildelt 200701 Thomas Rasmussen (der er ved tildelingen taget hensyn til
bådens bredde og længde)

Bro 5

Plads 405 2,9 * 9,6 meter er ledig og kan søges.
Plads 412 2,4 * 9,6 meter er ledig og kan søges.
Plads 413 3,0 * 10,3 meter er ledig og kan søges
Plads 4125 2,47 * 10,4 meter er ledig og kan søges.
.
Plads 511 3,15 * 9,6 meter er ledig og kan søges.
Plads 514 er ledig og kan søges

Alle pladser kan søges i henhold til regel 27 indtil 22. maj 2017.
Bemærk. Afgørende ved tildelingen af ny havneplads eller låneplads er bådens størrelse og
ansøgerens anciennitet).
Grejskure
Der er p.t. ingen ledige grejskure, ledige grejskure vil blive slået op, og kan efterfølgende søges af
interesserede.
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere
Opvaskemaskinen i køkkenet er stadig ikke fuldt funktionsdygtig, der skal ses på sagen inden
næste større arrangement
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Toiletbrønd. Der har været problemer med pumperne i brønden, det har været nødvendigt med
sugning et par gange. Elektrikeren Morten Leigh har lokaliseret problemet til motorværn og
omskifterautomatik, og taget hånd om problemet, så, brønden virker igen.
Vaskemaskinen i badevognen har takket være Morten Leigh fået ny pumpe, så der igen kan
vaskes.
Uidentificerede både. Ejerskab af de er uidentificerede både på vinterpladsen, er undersøgt, alle
både på nær en enkelt, er ejerne identificeret, den vil blive søgt solgt, da dens tidligere ejer har gæld
til klubben.
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer
Pligtarbejde Der vil blive udarbejdet lister og fastsat dato for det forestående pligtarbejde.
Forslag og initiativer fra medlemmerne til pligtarbejde, modtages gerne, så vi kan få udført mest
muligt meningsfyldt arbejde til glæde for klubben.
Hjemmesiden. Er stadig ikke op og køre, der søges en blandt klubbens medlemmer med de
fornødne kompetencer, forslag modtages.
Nøglesystemet er tilsyneladende oppe at køre igen, så dem der mangler kan bestille.
5. Økonomi
Kassereren Kim Madsen gav en redegørelse for hans iagttagelser vedrørende regnskabet.
Harddisken på Henrik Norman Petersens personlige computer hvor regnskabssystemet lå er crashet
Det eneste materiale der er for at kontrollere regnskaberne er, de på generalforsamlingerne
udleverede regnskaber, bankudtog fra de seneste 3 år samt en ufuldstændig række bilag.
Det har derfor ikke været muligt at foretage en tilbundsgående bilags-bogføringskontrol.
Der er posteringer som kræver nærmere forklaring fra Henrik.
Henrik havde givet tilsagn om et møde den 9. maj, men meldte afbud, han har fået frist til søndag
den 14. maj til at give tilsagn om en ny møde dato.
Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling inden sommerferien, hvor
regnskabsmæssige forhold vil blive behandlet.
(Flemming Hedegaard Pedersen deltog under denne redegørelse for at vurdere hvilke tiltag der kan
gøres såfremt der ikke kommer et møde og en redegørelse fra Henrik om de uforklarlige
posteringer)
6. Større arrangementer og møder:
KMK Kalender 2017
Lørdag den 4. november
Standerstrygning

Kl. 10.00
Kl. 10.30

Bro1
Bro 3

Kl. 12.00

Kraftværksvej
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7. Eventuelt
Det går stærkt fremad med registrering af mailadresser, men vi vil gerne have alles mailadresser, da
det er klubbens besluttede fremtidige informationsmåde, uanset om medlemmerne ønsker det eller
ej.
Maillisten er stadig lidt mangelfuld, og alle der i dag IKKE modtager informationer på mail, bedes
kontakte bestyrelsen på mail kmk@kmk1923.dk med:

Medlems nummer
Navn
Adresse
Bådnavn
Korrekt mailadresse.

8. Næste bestyrelsesmøde
Mandag den 22. maj kl. 17.00
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