Københavns Motorbådsklub
København den 24.10.2017
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 23.10.2017
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Claus Wohlert, Kim Madsen, Poul Olsen og Sonny Jonasson
Referent: Sonny Jonasson
1. Godkendelse af referat:
Referatet fra bestyrelsesmødet d.25.09.2017 blev godkendt
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser
Nye aktive medlemmer:
201717
Kim Buch
201718
Erik Larsen
Nye støtte medlemmer:
201781
Henrik Barfod
Bro 1

Ingen ændringer

Bro 3

Ingen ændringer

Bro 4

Plads 410 er tildelt 8901 Morten Leig Andersen

Bro 5

Ingen ændringer.

Grejskure
Der har været følgende ansøgere til grejskure nr. 42 og 47. medlemsnumre: (200204 – 201209 201303 – 201306 - 201405 – 201492 - 201501 – 201506 – 201508 - 201703 – 201704)
Grejskur nr. 42 er tildelt 200204 Mette Marie Tidlund.
Grejskur nr. 47 er tildelt 201209 Brian Zinck.
Grejskur nr. 30 er ledigt og kan søges indtil den 29 november 2017.
Følgende ansøgninger er stadig gældende: (201303 – 201304 – 201306 – 201405 - 201492 –
201501 - 201506 – 201508 – 201703 – 201704)
KUN AKTIVE MEDLEMMER AF KMK MED BÅD KAN SØGE GREJSKURE
Øvrige ansøgninger vil ikke blive behandlet.
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Kun ansøgninger om bådpladser grejskure udfyldt på ansøgningsskemaer fra hjemmesiden vil
komme i betragtning. Ansøgningsskemaet kan udfyldes på hjemmesiden og sendes til
kmk@kmk1923.dk, eller udfyldes manuelt og afleveres klubben.
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere
Forsikringer: Bestyrelsen inviterer en forsikringsagent til møde for afklaring af de konkrete
dækninger og ansvar indeholdt i klubbens forsikringer.
Ophalervognen trænger stadig til eftersyn og reparation tilbud afventes, kiler er udskiftet.
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer
El. forbrug og tilslutninger på broerne undersøges for afklaring om el. forbruget på Kanal Cafeens
udeservering er koblet på klubbens afregningsmåler.
OBS: Optagning og søsætning af både sker i henhold til klubbens love og regler helt på
bådejernes eget ansvar.
Regel 8
KMK har ikke noget økonomisk ansvar for skader på medlemmernes både, der sker på klubbens
område, herunder i forbindelse med optagning eller søsætning uanset årsagen.
Regel 12
Ved ophaling skal bådejeren drage omsorg for, at der forefindes forsvarlige bukke og klodser i
fornødent omfang. Bådejeren har endvidere, jvf. forsikringsbestemmelserne, pligt til at sikre
bukkene mod udskridning.
Bådejerne bør om muligt være tilstede ved optagning.
5. Økonomi
Som tidligere nævnt vil der efter 3. kvartal blive fremlagt kvartalsopgørelse sammenfattet med
budgettet der viser den aktuelle økonomiske status for klubben.
Det forventede resultat for 2017 i hovedtal, sammenlignet med det godkendte budget.
Forventet resultat
Budget
Indtægter
I alt.
729.400
531.100
Udgifter
Fester, bestyrelsesudgifter. Etc. - 74.100
- 76.800
Broer, havn og klubhus
- 476.300
- 382.000
Administration
-76 100
-84.900
FORVENTET RESULTAT
102.900
- 12.600
Det forventede resultat er meget tilfredsstillende, men dækker over markante afvigelser i forhold til
budgettet.
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På indtægtssiden har vi en del engangsindtægter, bl.a. 16 nye aktive medlemmer mod budgetteret 5.
Der er inddrevet kr. 40.000 af afskrevne tilgodehavender fra tidligere år.
På udgiftssiden er der ofret 40.000 mere end budgetteret på traktor og ophalervogn. Reetablering af
el. kablet på ophalerpladsen har koster kr. 23.000 som der ikke var budgetteret med.
6. Større arrangementer og møder:
KMK Kalender 2017
Lørdag den 4. november
Standerstrygning

Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 12.00

Bro1
Bro 3
Kraftværksvej

Husk tilmelding til spisning se vedlagte opslag
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:
Onsdag den 29. november 2017 kl. 17.00
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