Københavns Motorbådsklub
København d. 16. januar 2017
Referat af bestyrelsesmøde i KMK d. 10. januar 2017
Deltagere: Flemming Elniff Larsen, Anders Carstensen, Henrik Normann, Carsten
Kristensen
Referent: Anders Carstensen

1. Strøm i klubhus og pladsen
Bestyrelsen har kontaktet en elektriker, så vi kan få styr på belysningen i klubhuset
og på pladsen igen.
2. Vandlejeafgift
Bestyrelsen har kontaktet By & Havn med henblik på en genforhandling af
vandlejeafgift - Kabelbanen og Kastrup Sejl betaler ikke vandlejeafgift. KMK betalte
i 2016 kr. 100.000, så det er en stor udgift KMK har mulighed for enten at reducere
eller fjerne
3. Bådpladser
Bestyrelsen har optalt bådene i klubben. Klubbens medlemmer har ialt 119 både og
KMK råder over 98 pladser. I tillæg har vi 11 vinteroplæggere.
Rettelse fra sidste referat: Anders Carstensen (200501) har søgt og fået tildelt plads
514. Flemming Hedegaard har søgt og fået tildelt plads 507A
Ledige pladser, der kan søges af aktive medlemmer:
• Bro 4: 403, 404, 412, 415
• Bro 5: 509, 512
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4. Danske Tursejlere
Bestyrelsen vil gerne gøre KMKs medlemmer opmærksomme på, at såfremt man
melder sig ind i Danske Tursejlere kan man opnå billigere forsikring
5. Klubånd (eller mangel på samme)
Bestyrelsen må endnu engang konstatere, at den gamle klubånd ikke længere er til
stede - dette kom senest til udtryk ved “Nytårskuren”, hvor der ialt var 8 fremmødte
medlemmer inkl. bestyrelsen. Høstfesten måtte også aflyses ligesom
standerstrygningen var en tam affære.
På den kommende generalforsamling bliver vi nødt til at tage en diskussion blandt
klubbens medlemmer, om hvad vi vil med klubben fremover. Bestyrelsen håber, vi
kan få en sober diskussion, hvor den gode stemning og opbakning til klubben er i
fokus.
Endeligt vil bestyrelsen bede medlemmerne huske at slukke lyset og lukke og låse
alle døre, når man som sidste mand forlader klubhuset. Det sparer både el og varme
til gavn for KMKs økonomi.
6. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde finder sted tirsdag d. 21. februar 2017 kl 19.00. Der er
kontortid samme dag kl. 18.00-19.00

HUSK:
Ordinær Generalforsamling søndag d. 26. marts kl
10.00 (husk sommertid)
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