Københavns Motorbådsklub
København den 09.02.2018
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 07.02.2018
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Claus Wohlert, Kim Madsen, Poul Olsen og Sonny Jonasson
Referent: Sonny Jonasson
1. Godkendelse af referat:
Referatet fra bestyrelsesmødet den 11.01.2018 blev godkendt
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser
200505 Per Møller er ekskluderet grundet manglende betaling ved årets udgang
Nye aktive medlemmer:
Nye støtte medlemmer:
Øjvind Wendelin
Stefan Zalewski
Jimmi Jørgensen
Marian Cobzaru Gerner Nielsen
Bro 1

Ingen ændringer

Bro 3

Ingen ændringer

Bro 4

Ingen ændringer

Bro 5

Ingen ændringer.

Grejskure: Der har været følgende ansøgere til grejskure 11- 40 – 50:
200503 - 201213 - 201304 – 201306 – 201405 - 201492 – 201501 - 201506 – 201508 – 201703 –
201704 - 201714 – 201707 – 201719 -201780.
Grejskur nr. 11 er tildelt 200503 Ivan Watson
Grejskur nr. 40 er tildelt 201213 Jørgen Jørgensen
Grejskur nr. 50 er tildelt 201304 Britta Linthoe.
Potentielle lejere af følgende grejskure (32 – 33 – 34 – 36 – 48 – 70 – 71 – 75) har ikke meldt
tilbage, skurene vil nu blive åbnet for inspektion, og vil såfremt brugerne stadig ikke kan
identificeres blive udlejet efterfølgende.
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Følgende ansøgninger er stadig gældende: (201306 – 201405 - 201492 – 201501 - 201506 – 201508
– 201703 – 201704 - 201714 – 201707 – 201719 -201780).
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere
Bestyrelsen har endnu ikke modtaget endelig oversigt om forsikringer og økonomisk oversigt fra
Tryg forsikring, Tryg rykkes for tilbagemelding.
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer
Telte: Endnu et uautoriseret telt er opstillet uden bestyrelsens tilladelse, ejeren er informeret om
forholdene i klubben.
En repræsentant fra Dansk Sejlunion gennemgik fordele ved medlemskab af unionen.
Der kan via unionen tegnes en del forsikringer i tryg tilsvarende dem klubben har i dag. Vi afventer
tilbagemelding om konkrete fordele ved kollektive forsikringer, retshjælp, tiltag overfor kommuner
samt andre ydelser, til sammenligning med det vi har i dag.
Love og Regler: Flemming Hedegaard Petersen og Claus Wohlert gennemgik de ændringsforslag
til klubbens love og regler som udvalget bestående af. Flemming Hedegaard Petersen, Claus
Wohlert og Horst Palloks havde fremsat til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
Forslagene blev gennemgået og finjusteret, og vil blive udsendt som forslag til godkendelse på
generalforsamlingen.
Klubhus: 9810 Benny Kofoed, har fået bestyrelsens tilladelse til at låne klubhuset i anledning af et
privat arrangement lørdag den 15. december 2018.
Alle øvrige medlemmer bør vise behørigt hensyn, og har naturligvis adgang til øl/sodavands
automaten og toiletterne.
5. Økonomi
Kassereren fremlagde udkast til årsregnskabet for 2017 og budgetforslag for 2018 for bestyrelsen.
Der var ingen uventede afvigelser i forhold til tidligere meddelte regnskabstal.
Budgettet for 2018 indebærer stigninger i ydelserne af hensyn til økonomisk fremtidssikring af
klubben.
Restancer 3 aktive og 2 støtte medlemmer har trods 2 rykkere ikke betalt kontingent for 2018. De
vil skriftligt blive meddelt, at grundet den manglende kontingent indbetaling, betragtes de som
udmeldt af klubben, og beder dem fjerne deres både og øvrige ejendele fra klubbens område.
6. Større arrangementer og møder:

KMK Kalender 2018
Generalforsamling
Søndag den 25. marts

Kl. 10.00

Kraftværksvej
Side 2

Bestyrelsesmøde 7. februar 2018

Lørdag den 7. april.

200411 Flemming Hedegaard Petersen
Privat arrangement i klubhuset.

Lørdag den 5. maj
Standerhejsning

Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 12.00

Bro1
Bro 3
Kraftværksvej

Standerstrygning
Lørdag den 3. november

Kl. 15.00
Kl. 15.30
Kl. 16.00

Bro 1
Bro 3
Kraftværksvej

Lørdag den 15. december.

9810 Benny Kofoed
Privat arrangement i klubhuset.

7. Eventuelt
HUSK forslag der ønsket behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i
hænde senest den 15. februar 2018
8. Næste bestyrelsesmøde:
Tirsdag den 13. februar 2018 kl. 11.00
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