Københavns Motorbådsklub
København den 4.07.2017
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 3.07.2017
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Claus Wohlert, Kim Madsen, og Sonny Jonasson
Fraværende: Poul Olsen
Referent: Sonny Jonasson
1. Godkendelse af referat:
Referatet fra bestyrelsesmødet d.12.06.2017 blev godkendt
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser
Nye aktive medlemmer:
201706
Søren Madsen
201707
Svend Erik Dahl
201708
Finn Albæk
201709
Niels Fanø
Nye støtte medlemmer:
201760
Staffan Kroll
201761
Ronnie Kandler
201762
Mads Emil Matthiesen
201763
Jacob Lennheden
201764
Charlotte Hald
201765
Randi Lindeneg
201766
Ingmar Thurè
201767
Jonas Wagner
201768
Maria Rosenberger
Bro 1

Ingen ændringer

Bro 3

Plads 323 og 324 er ledige og kan søges.

Bro 4

Ingen ændringer

Bro 5

Plads 502 er ledig og kan søges.

Alle pladser kan søges i henhold til § 6b indtil 20. august 2017.
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 grejskur nr. 34. medlemsnumre: (201704 – 201703 – 201508 –
201506 – 201405 – 201492 – 201303 – 201209 – 201107)
Grejskur nr. 34 er tildelt 201107 Morten V Nielsen.
Grejskur nr. 8 er ledigt og kan søges.
Følgende ansøgninger er stadig gældende: (201704 – 201703 – 201508 – 201506 – 201405 –
201492 – 201303 – 201209)
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere
Hjemmesiden er i drift og vil løbende vil blive opdateret, ansøgning om pladser grejskure m.v.
bedes i videst muligt omfang ansøgt på ansøgningsskemaer fra hjemmesiden, og sendt til
kmk@kmk1923.dk
Pligtarbejde: Pligtarbejdet gik over al forventning, vejret, stemningen og humøret var i top. Broer
blev repareret el. kabel blev nedgravet, ukrudt blev fjernet, oprydning på pladsen og beskæring af
beplantninger m.m.
Bådtrailere: Der er stadig u afmærkede bådtrailere på pladsen, dette skal bringes i orden.
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer
Klubhuset: 201404 Daniel James Pedersen, har fået bestyrelsens tilladelse til at låne klubhuset i
anledning af barnedåb lørdag den 26. august 2017.
Alle øvrige medlemmer bør vise behørigt hensyn, og har naturligvis adgang til øl/sodavands
automaten og toiletterne.
Nøglebrikker: Der ligger en stor mængde bestilte uafhentede nøglebrikker på kontoret, hvis ikke
nøglebrikkerne afhentes snarest, og senest inden næste bestyrelsesmøde vil de blive slettet, og
nøglebrikker vil herefter kun fremadrettet kunne bestilles mod forudbetaling.
Kontakt Poul Olsen for udlevering af nøglebrikker.
Sommerfest: Bestyrelsen forsøger at få arrangeret en sommerfest lørdag den 19. august.
Nærmere oplysninger på mail, opslagstavlen og på hjemmesiden
5. Økonomi
Kassereren udarbejder en model for økonomisk rapportering til fremlæggelse på næste
bestyrelsesmøde.
6. Større arrangementer og møder:
KMK Kalender 2017
Lørdag den 19. august
Sommerfest
Lørdag den 4. november
Standerstrygning

KMK Kraftværksvej
Nærmere oplysninger fremkommer.
Kl. 10.00
Bro1
Kl. 10.30
Bro 3
Kl. 12.00
Kraftværksvej
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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
Det er bestyrelsens hensigt at fra årsskiftet vil al kommunikation og information kun ske via mail,
opslagstavler og klubbens hjemmeside.
8. Næste bestyrelsesmøde:
Tirsdag den 22. August kl. 17.00
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