Københavns Motorbådsklub
København den 23.05.2017
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 22.05.2017
Deltagere: Claus Wohlert, Kim Madsen, Poul Olsen og Sonny Jonasson
Fraværende: Simon Bak Sørensen,
Referent: Sonny Jonasson
1. Godkendelse af referat:
Referatet fra bestyrelsesmødet d.10.05. 2017 blev godkendt
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser
201701

Thomas Iversen er optaget som nyt medlem

Bro 1

Ingen ændringer

Bro 3

Plads 310 er tildelt 9308 Ken Drescher
Plads 307 er tildelt 201002 Steffen Glismann.
Plads 317 er tildelt 201506 Carl Gustav Gordon
Plads 306 er ledig og kan søges.

Bro 4

Plads 405 et tildelt 201603 Per Hundborg.
Plads 412 er tildelt 9511 Christian Frederiksen.
Plads 413 er tildelt 2010 Jørgen Hedegaard.
Plads 415 er tildelt 9810 Benny Kofoed.
.
Plads 511 er tildelt 201701 Thomas Iversen.
Plads 514 er tildelt 201608 Morten Krabbe.
Plads 516 er ledig og kan søges.

Bro 5

Alle pladser kan søges i henhold til regel 27 indtil 12. juni 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.
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3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere
Hjemmesiden 201508 Brian Rasmussen har påtaget sig opgaven med et vedligeholde klubbens
hjemmeside kmk@kmk1923.dk, som nu er i drift og løbende vil blive opdateret.
Pligtarbejde: Datoen for pligtarbejde blev 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
I henhold til generalforsamlingsbeslutning den 26. marts vil der blive indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling onsdag den 21. juni kl. 19.00, med følgende dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Redegørelse om regnskabssituationen,
3. Godkendelse af eventuelle tiltag.
4. Godkendelse af faktisk regnskab.
5. Godkendelse af budget.
Da regnskabssituationen virker særdeles alvorlig, opfordres alle medlemmer til at møde op, så
eventuelle tiltag kan træffes på bredest muligt grundlag.
Officiel indkaldelse udsendes separat
Søsætning af både. I forbindelse med Alex frasagde sig jobbet med søsætning af både er dette
blevet varetaget på tilfredsstillende måde af Andreas Drescher, med Simon Bak som reserve. Begge
har til daglig et fuldtidsjob at passe, så bådejere der ønsker søsætning må udvise en passende
tålmodighed, og såfremt det er muligt selv være tilstede.
Følgende forhold skal være klar:
Båden skal være afdækket for presenninger
Nødvendige fendere skal være tilstede.
Nødvendige fortøjninger skal være klar.
For både med Z-Drev skal drevet være oppe.
Båden skal straks efter søsætning sejles til den tildelte plads.

5. Økonomi
Der arbejdes på udarbejdelse af en økonomisk rapportering med relevans i forhold til det godkendte
budget.
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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 stærkt 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 med:
Medlems nummer
Navn
Adresse
Bådnavn
Korrekt mailadresse.

8. Næste bestyrelsesmøde
Mandag den 12. juni kl. 17.00
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