Københavns Motorbådsklub
København den 03.03.2018
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 27.02.2018
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Kim Madsen, Poul Olsen og Sonny Jonasson
Fraværende: Claus Wohlert
Referent: Sonny Jonasson
1. Godkendelse af referat:
Referatet fra bestyrelsesmødet den 07.02.2018 blev godkendt
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser
Udmeldt:

201713 Jonas Bog er udmeldt

Bro 1

Pads 127 er ledig og kan søges

Bro 3

Ingen ændringer

Bro 4

plads 425 er ledig og kan søges

Bro 5

Plads 503 er ledig og kan søges.

Ledige bådpladser kan søges indtil 20. marts 2018.
Følgende ansøgninger er stadig gældende: 200304 – 200803 - 201719
Grejskure: Der har været følgende ansøgere til grejskure: (32 – 33 – 34 – 36 – 48 – 70 – 71 – 75)
201306 – 201405 - 201492 – 201501 - 201506 – 201508 – 201604 - 201509 – 201703 – 201704 201714 – 201707 – 201718 - 201719.
Grejskur nr. 32 er tildelt 201306 Olafur Th. Jönsson.
Grejskur nr. 33 er tildelt 201405 Daniel James Pedersen.
Grejskur nr. 34 er tildelt 201492 Johan Prior Knock.
Grejskur nr. 36 er tildelt 201501 Morten Grønning.
Grejskur nr. 48 er tildelt 201506 Carl Gustav Gordon.
Grejskur nr. 70 er tildelt 201508 Brian Rasmussen.
Grejskur nr. 71 er tildelt 201604 Ilja Jon Bak Nielsen.
Grejskur nr. 75 er tildelt 201509 Gregers Bo Dahlin.
Følgende ansøgninger til grejskure er stadig gældende (201703 – 201704 – 201707 - 201714 –
201718 -201719).
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3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere
Bestyrelsen har modtaget forsikringstilbud fra Dansk Sejl Union, men endnu ikke modtaget oversigt
om forsikringer og økonomisk oversigt fra Tryg forsikring, Tryg rykkes igen for tilbagemelding.
El. forbrug Kanal cafeen. Afregning af forbrug overfor Kanal cafeen, er ikke gennemskueligt, da
afregningsmåleren og bi måleren viser samme forbrug, Bestyrelsen har bedt Torben Leig om hjælp
til udregning af el. forbindelserne, så endelige afregning kan finde sted.
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer
Generalforsamling. Bestyrelsen gennemgik materiale der udsendes med indkaldelsen til
generalforsamlingen.
Prisstigning. På generalforsamling behandles en stigning af sommerlejen for indeværende år. I
følge vedtægterne er sommerlejen forfalden til betaling den 11. april, men for at kunne basere den
på generalforsamlingens beslutning er forfaldsdatoen i år udsat til 11. maj.
Forslag. Der er modtaget to forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen,
forslagene er vedlagt indkaldelsen.
Affaldscontainer. Bestyrelsen har godkendt en ændring af klubbens affaldscontainer til en front
læsset type, dette betyder en årlig besparelse på ca. 2.500- kr. i forhold til nuværende.
Det blev besluttet af miljøhensyn, at en del af besparelsen anvendes til opsætning og tømning af en
mindre container til farligt affald, maling, malerbøtter, opløsningsmidler m.v. (Nærmere instruktion
fremkommer)
Klubhus: 201212 Carsten Kristensen, har fået bestyrelsens tilladelse til at låne klubhuset i
anledning af et privat arrangement lørdag den 28. april 2018.
Alle øvrige medlemmer bør vise behørigt hensyn, og har naturligvis adgang til øl/sodavands
automaten og toiletterne.
Klubhus: 200003 Claus Wohlert, har fået bestyrelsens tilladelse til at låne klubhuset i anledning af
et privat arrangement lørdag den 26. maj 2018.
Alle øvrige medlemmer bør vise behørigt hensyn, og har naturligvis adgang til øl/sodavands
automaten og toiletterne.
5. Økonomi
Kassereren fremlagde det reviderede årsregnskabet for 2017 og endeligt budgetforslag for 2018 for
bestyrelsen.
Der var ingen uventede afvigelser i forhold til tidligere meddelte regnskabstal.
Budgettet for 2018 indebærer de tidligere nævnte stigninger i ydelserne af hensyn til økonomisk
fremtidssikring af klubben.
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6. Større arrangementer og møder:

KMK Kalender 2018
Generalforsamling
Søndag den 25. marts

Kl. 10.00

Kraftværksvej

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

Lørdag den 28. april

201212 Carsten Kristensen
Privat arrangement i klubhuset

Lørdag den 26. maj

200003 Claus Wohlert
Privat arrangement i klubhuset

Standerstrygning
Lørdag den 3. november

Kl. 15.00
Kl. 15.30
Kl. 16.00

Lørdag den 15. december.

9810 Benny Kofoed
Privat arrangement i klubhuset.

Bro1
Bro 3
Kraftværksvej

Bro 1
Bro 3
Kraftværksvej

7. Eventuelt
Intet
8. Næste bestyrelsesmøde:
Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 15.00
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