Københavns Motorbådsklub
København den 13.06.2017
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 12.06.2017
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Claus Wohlert, Kim Madsen, Poul Olsen og Sonny Jonasson
Referent: Sonny Jonasson
1. Godkendelse af referat:
Referatet fra bestyrelsesmødet d.22.05.2017 blev godkendt
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser
Nye aktive medlemmer:
201701
Morten Mosbæk
201702
Anne Nørgård Jørgensen (Overtager medlemskab og båd efter Lars Jørgensen)
201703
Thomas Iversen (Ændret medlemsnummer i forhold til tidligere meddelt)
201704
Alex Boesen
201705
Carsten Holm Andersen
Nye støtte medlemmer:
201752
Lasse Munch Petersen
201753
Svend Erik Dahl
201755
Søren Madsen
201756
Susanne Funder-Mikkelsen
201757
Claus Hagen
201758
Finn Albæk
201759
Jes Thomsen
Bro 1

Ingen ændringer

Bro 3

Plads 306 er tildelt 201492
Plads 323 er ledig og kan søges.

Bro 4

Ingen ændringer

Bro 5

Plads 516 er tildelt 200203 Simon Bak Sørensen
Plads 502 er ledig og kan søges.

Alle pladser kan søges i henhold til regel 27 indtil 3. juli 2017.
Bemærk. Afgørende ved tildelingen af ny havneplads eller låneplads er bådens størrelse og
ansøgerens anciennitet).
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Grejskure
Grejskur nr. 34 er ledigt og kan søges
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere
Hjemmesiden er i drift og vil løbende vil blive opdateret, ansøgning om pladser m.v. bedes i videst
muligt omfang ansøgt på hjemmesiden, og sendt til kmk@kmk1923.dk
Pligtarbejde: Er fastlagt til søndag 18 juni kl. 09.30–13.30
Der vil blive udarbejdet lister 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.
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer
Bådtrailere: Bådtrailere der henstår på pladsen skal mærkes med navn og medlemsnummer.
Klubhuset: For medlemmer der ønsker at benytte klubhuset til private fester og arrangementer, er
prisen fastsat til 700,00 kr. inkl. brug af service bestik m.v. Klubhuset skal afleveres i samme
rengjort stand som ved modtagelsen.
Alle øvrige medlemmer bør vise behørigt hensyn, og har naturligvis adgang til øl/ sodavands
automaten og toiletterne.
5. Økonomi
Der arbejdes på udarbejdelse af en økonomisk rapportering med relevans i forhold til endeligt
godkendt budget.
6. Større arrangementer og møder:
KMK Kalender 2017
Søndag den 18. juni
Pligtarbejde i havnen.

Kl. 09.30 – 13.30

Onsdag den 21.juni
Ekstraordinær generalforsamling
Kraftværksvej

Kl. 19.00

Lørdag den 4. november
Standerstrygning

Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 12.00

Bro1
Bro 3
Kraftværksvej

7. Eventuelt
Det går stadig stadigt fremad med registrering af mailadresser, men vi vil gerne have alles
mailadresser, da det er klubbens besluttede fremtidige informations måde, 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
8. Næste bestyrelsesmøde:
Mandag den 3. juli kl. 17.00
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