Københavns Motorbådsklub
København den 25.08.2017
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 23.08.2017
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.3.07.2017 blev godkendt
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser
Nye aktive medlemmer:
201711
Gina Pedersen
201712
Ronnie Kandler
201713
Jonas Borg
Nye støtte medlemmer:
201770
Risse Klubien
201771
Peter Dreyer
201772
Isabel Vittrup Pallier
201773
Casper Schmidt
201774
Vibeke W. Jørgensen
201775
Annette Marie Kongeskov
201776
Brian Møller Larsen
201777
Jens Fauerskou
Bro 1

Ingen ændringer

Bro 3

Plads 323 er tildelt 201708 Finn Albæk
Plads 324 er tildelt 201605 Kenneth Pallier

Bro 4

414 er ledig og kan søges

Bro 5

Plads 502 er tildelt 201706 Søren Madsen.
Plads 505 er ledig og kan søges

Teltplads: Der er en ledig teltplads som kan søges, teltpladser er fortrinsvis forbeholdt træbåde.
Alle pladser kan søges i henhold til § 6b indtil 25. september 2017.
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Bemærk. Afgørende ved tildelingen af ny havneplads, eller låneplads er bådens størrelse og
ansøgerens anciennitet).
Grejskure
Der har været følgende ansøgere til grejskur nr. 8. medlemsnumre: (200106 - 201704 – 201501 201703 – 201508 – 201506 – 201405 – 201492 – 201303 – 201209 – 201107)
Grejskur nr. 8 er tildelt 200106 Jan Ulrik Grathwohl.
Grejskure nr. 27 – 37 og 57 er ledige og kan søges.
Følgende ansøgninger er stadig gældende: (201704 – 201501 -201703 – 201508 – 201506 –
201405– 201492 – 201303 – 201209 – 201107)
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere
Kun ansøgninger om bådpladser grejskure udfyldt på ansøgningsskemaer fra hjemmesiden vil
fremover komme i betragtning. Ansøgningsskemaet kan udfyldes på hjemmesiden og sendes til
kmk@kmk1923.dk, eller udfyldes manuelt og afleveres klubben, løse små sedler vil fremover ikke
komme i betragtning.
Bådtrailere: Der er stadig uafmærkede bådtrailere på pladsen, dette skal bringes i orden,
uafmærkede bådtrailere vil blive betragtet som uvedkommende, og blive hensat uden for klubben.
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer
Eksklusion og politianmeldelse: De på den ekstraordinære generalforsamling den 21. juni 2017
besluttede eksklusioner af 8700 Flemming Elniff Larsen og 200109 Henrik Norman Pedersen er
gennemført
Politianmeldelsen mod den tidligere kasserer Henrik Norman Pedersen er indgivet.
Klubhuset: 9605 Tim Jensen, har fået bestyrelsens tilladelse til at låne klubhuset i anledning af et
privat arrangement søndag den 29. oktober 2017.
Alle øvrige medlemmer bør vise behørigt hensyn, og har naturligvis adgang til øl/sodavands
automaten og toiletterne.
Forsikringer: Nødvendigheden af en eventuel bestyrelsesansvarsforsikring, samt dæknings
omfanget af eksisterende forsikringer undersøges.
Sommerfest: Den tidligere annoncerede sommerfest er af praktiske årsager ændret til en
sensommerfest lørdag den 9. september kl. 16.00.
Tilmelding senest den 2. september. På mail eller opslagstavlen i klubhuset.
Køkkenet i klubhuset: Efter køkkenet ikke længere er omfattet af fødevarekontrollens
kontrolordning har bestyrelsen besluttet som en midlertidig forsøgsordning at åbne køkkenet for
medlemmerne. Køkkenet skal efter brug afleveres ryddeligt, rengjort uden opvask og madrester.
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Ophalervognen trænger til eftersyn og reparation, omfanget skal klarlægges.
Indhalerliner: Dårlige, defekte og manglende indhaleliner er blevet nævnt, det er bådejernes eget
ansvar at sørge for at vedligeholde / udskift indhalerliner.
El. tilsyn: Sikkerhedsstyrelsen har foretaget sikkerhedskontrol af klubbens el installationer, der var
kun ganske få bemærkninger, som efterfølgende er udbedret.
5. Økonomi
Kassereren fremlægger bankudskrifter til kontrol for bestyrelsen.
Der vil fremadrettet efter 3. kvartal blive fremlagt kvartalsopgørelser der sammenfattet med
budgettet viser den aktuelle økonomisk status for klubben.
6. Større arrangementer og møder:
KMK Kalender 2017
Lørdag den 9. september kl. 16.00
Sensommerfest

KMK Kraftværksvej
Se opslag på hjemmesiden og i klubhuset.

Lørdag den 30.september
Pligtarbejde

KMK Kraftværksvej
Kl. 09.30 – 13.30

Lørdag den 4. november
Standerstrygning

Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 12.00

Bro1
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:
Mandag den 25. september kl. 17.00
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