Københavns Motorbådsklub
København den 26.09.2017
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 25.09.2017
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Claus Wohlert, Kim Madsen, Poul Olsen og Sonny Jonasson
Referent: Sonny Jonasson
1. Godkendelse af referat:
Referatet fra bestyrelsesmødet d.23.08.2017 blev godkendt
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser
Nye aktive medlemmer:
201714
Dennis Helverskov
201715
Jon Richard Jensen
201716
Brian Møller Larsen
Nye støtte medlemmer:
201778
Jørgen Krabbe
201779
Carsten Lohse
Bro 1

Ingen ændringer

Bro 3

Ingen ændringer

Bro 4

Plads 414 er tildelt 200412 Anti Samppa
Plads 410 (bredde 220cm) er ledig og kan søges

Bro 5

Plads 505 er tildelt 201707 Svend Erik Dahl.

Teltplads: Den ledige teltplads er tildelt 200013 Peter Littauer (Træbåden HUGIN).
Alle pladser kan søges i henhold til § 6b indtil 23. oktober 2017.
KUN AKTIVE MEDLEMMER AF KMK KAN SØGE BÅDPÅLADSER
Øvrige ansøgninger vil ikke blive behandlet
Bemærk. Afgørende ved tildelingen af ny havneplads, eller låneplads er bådens størrelse og
ansøgerens anciennitet).
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Grejskure
Der har været følgende ansøgere til grejskure nr. 27 – 37 - 57. medlemsnumre: (8901 – 200701 201704 – 201501 -201703 – 201508 – 201506 – 201405 – 201492 – 201303 – 201209 – 201107)
Grejskur nr. 27 er tildelt 8901 Morten Leig Andersen
Grejskur nr. 57 er tildelt 200701 Thomas Rasmussen.
Grejskur nr. 37 er tildelt 201107 Morten V. Nielsen
Grejskure nr. 42 og 47 er ledige og kan søges.
Følgende ansøgninger er stadig gældende: (201107 – 201209 – 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.
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.
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere
Bådtrailere: Der er kommet styr på ejerne af bådtrailerne. Bådejerne er selv ansvarlig for hensatte
trailere på pladsen. KMK eller pladsmand har ingen forsikring for skader der måtte være sket på
hensatte trailere. Trailerne er tilsyneladende hensat uden KMK tilladelse, og er til gene for
vedligeholdelse af arealerne. Bestyrelsen vil på førstkommende ordinære generalforsamling
fremsætte forslag om m2 betaling for hensatte trailere på pladsen.
Forsikringer: KMK har tre forsikringer:
1. Erhvervsforsikring
2. Husforsikring
3. Arbejdsskadeforsikring
Der arbejdes videre med de konkrete dækninger og ansvar indeholdt i forsikringerne
Sommerfest: Den afholdte sensommerfest må betragtes som en succes over forventning, god mad
godt humør, og ikke mindst 58 deltagere.
Stor tak til arrangørerne
Politianmeldelse: Politiet har bekræftet modtagelsen af politianmeldelsen mod den tidligere
kasserer Henrik Norman Pedersen.
Køkkenet i klubhuset: Åbning af køkkenet har indtil videre ikke givet anledning til problemer
HUSK køkkenet skal efter brug afleveres ryddeligt, rengjort uden opvask og madrester.
Ophalervognen trænger stadig til eftersyn og reparation tilbud afventes, kiler udskiftes straks.

Side 2
Bestyrelsesmøde 25. september 2017

4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer
Flerbådsejere: Det er kun tilladt at have en båd i havnen for KMK medlemmer, ejere af flere både
skal øjeblikke lovliggøre forholdet.
Ophalermanden har fået midlertidig tilladelse til opstilling af en mindre campingvogn til skiftetøj
kaffebrygning og pauser m.v.
Der vil blive opkrævet m2 betaling for campingvognen
Dieselpest: Jørgen Hedegaard har sendt vedlagte opslag om rensning af dieseltanke.
MobilePay: Klubbens Mobile Pay er nu på plads og virker KODE 98947
5. Økonomi
Kassereren fremlagde kontoudtog 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 30.september
KMK Kraftværksvej
Pligtarbejde
Kl. 09.30 – 13.30
Bjørn Tor Magnussen har sendt følgende opfordring til bestyrelsen:
Vil du have ulejligheden og anmode medlemmer, om at de medbringer lidt håndværktøj,
boremaskine, stiksav, fukssvans, kabelrulle.
Generelt: Lidt håndværktøj.
Opgaverne er: Træarbejde, beton arbejde, oprydning og hækklipning.
Lørdag den 4. november
Standerstrygning

Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 12.00

Bro1
Bro 3
Kraftværksvej

7. Eventuelt
Dieselpest
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.
Tiden nærmer sig for optagning af både, det er problematisk for ophalermanden hvis der mangler
bukke til afsætning, Bukke er bådejernes eget ansvar, og både vil ikke blive taget op før dette er på
plads. Bådejeren bør om muligt være tilstede ved optagning.
8. Næste bestyrelsesmøde:
Mandag den 23. oktober2017 kl. 17.00
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