Københavns Motorbådsklub
København den 12.01.2018
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 11.01.2017
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Claus Wohlert, Kim Madsen, Poul Olsen og Sonny Jonasson
Referent: Sonny Jonasson
1. Godkendelse af referat:
Referatet fra bestyrelsesmødet den 04.12.2017 blev godkendt
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser
Nye aktive medlemmer:
ingen
Nye støtte medlemmer:
Ingen
Bro 1

Ingen ændringer

Bro 3

Ingen ændringer

Bro 4

Ingen ændringer

Bro 5

Ingen ændringer.

Grejskure: Følgende grejskure er ledige og kan søges indtil 07. februar 2018: 11- 40 - 50
Følgende ansøgninger er stadig gældende: (201304 – 201306 – 201405 - 201492 – 201501 - 201506
– 201508 – 201703 – 201704)
På følgende grejskure har det ikke været muligt at identificere brugerne: 33–34–36–48–70–71–75.
Brugerne bedes henvende sig til bestyrelsen senest den 7. februar 2018, hvorefter skurene vil blive
åbnet, tømt, og opslået ledige.
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.
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3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere
Forsikringer: Klubbens forsikringsdækninger blev gennemgået af en forsikringsagent fra Tryg
Forsikring, hvor klubbens forsikringer er tegnet.
Arbejdsskadeforsikring: Særligt interessant er forsikringens dækning af ophalermanden i
forbindelse med tilskadekomst ved optagning og søsætning af både.
Arbejdsskadeforsikringen dækker ophalermanden, men ikke andre der deltager ved optagning
afsætning og søsætning.
Arbejdsskadeforsikringen dækker ligeledes alle klubbens medlemmer der under udførelse af
fællesarbejde kommer til skade, men dækker IKKE skader der påføres andre personer / medlemmer
som følge af andre medlemmers udførelse af fællesarbejde (eks. Skader påført andre som følge af
sten fra buskrydder, eller anden form for uheldig brug af maskiner og værktøj).
Skader på genstande, smadrede vinduer m.v. er dækket af arbejdsskadeforsikringen.
Ansvarsforsikring: Udover de eksisterende forsikringer, blev det anbefalet at tegne en
ansvarsforsikring for traktoren, som dækker skader på materiel og personer påført ved påkørsler
under transport og kørsel på pladsen.
Ansvarsforsikringen dækker IKKE de både der transporteres, eller på anden måde beskadiges
under transport og afsætning.
Bestyrelsesansvarsforsikring: Ligeledes blev det i bagklogkundskabens klare lys, anbefalet at
tegne en bestyrelsesansvarsforsikring.
Bestyrelsen afventer en samlet oversigt og et pristilbud fra Tryg Forsikring.
Der er yderligere aftalt møde med en agent fra Dansk Sejlunion for sammenligning af dækning og
priser ved en eventuel fællesforsikring gennem unionen.
El. forbrug. El. forbruget på Kanal Cafeens udeservering.
Cafeen har efter skriftlig henvendelse erklæret sig indforstået med afregning af forbruget.
Der udarbejdes en økonomisk oversigt, og aftales møde.
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer
Telte: Klubbens har en fast etableret teltplads for enden af vinterpladsen, og kan af pladshensyn
ikke tillade yderlige opstilling af telte.
Alle afdækninger af både skal følge bådens bredeste og længste punkt.
Et allerede opstillet telt nedtages til foråret og har ikke tilladelse til genopstilling.
Klubhus: 200411 Flemming Hedegaard Petersen, har fået bestyrelsens tilladelse til at låne
klubhuset i anledning af et privat arrangement lørdag den 7. april 2018.
Alle øvrige medlemmer bør vise behørigt hensyn, og har naturligvis adgang til øl/sodavands
automaten og toiletterne.
5. Økonomi
Der er ingen ændringer i forhold til det tidligere fremsendte forventede resultat for 2017.
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Et enkelt aktivt medlem har efter flere henvendelser stadig ikke har betalt sin gæld til KMK, og
bestyrelsen har derfor i henhold til klubbens love § 4c. besluttet at ekskludere medlemmet af
klubben.
6. Større arrangementer og møder:

KMK Kalender 2018
Generalforsamling
Søndag den 25. marts

Kl. 10.00

Kraftværksvej

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

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
Som tidligere informeret vil der ikke fremtidig blive udsendt skriftlig information, al information,
referater, indkaldelser m.v. vil fremover kun ske via mail, på klubben hjemmeside og opslag på
klubhusets opslagstavle, samt i sommersæsonen på opslagstavlerne på bro 1 og 3.
8. Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag den 07. februar 2018 kl. 15.00
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