Københavns Motorbådsklub
København den 08.09.2020
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 07.09.2020
Deltagere: Kim Madsen, Poul Olsen og Sonny Jonasson.
Fraværende: Simon Bak Sørensen, Claus Wohlert
Referent: Sonny Jonasson
1. Godkendelse af referat:
Referatet fra bestyrelsesmødet den 11.08.2020 blev godkendt
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser
Nye aktive medlemmer:
Ingen.
Nye støtte medlemmer:
202082 Tobias Bang
202083 Nicolai Lindgreen
202084 Kristian Møller Bak
Bro 1

Ingen ledige pladser.

Bro 3

Ingen ledige pladser.

Bro 4
.
Bro 5

Ingen ledige pladser.
Ingen ledige pladser

Følgende ansøgninger er stadig gældende: (200803 – 202002 – 202004 - 201893).
Grejskure: Ingen ledige.
Følgende ansøgninger til grejskure er stadig gældende (201603 - 201718 - 201720 – 201803 –
201806 -201893 - 202004).
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere
Duelighedsbevis
Kursus i navigation med afsluttende prøve vil blive afholdt i klubhuset på følgende datoer:
4/2 – 11/2. – 18/2. – 25/2. samt 4/3. 2021
Prisen er kr. 2.000, - pr. deltager, inkl. prøve og undervisningsmateriale.
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Nye aktive medlemmer der falder for to års reglen vil blive kontaktet direkte med krav om
dokumentation, inden endeligt medlemskab eller søsætning af båd kan finde sted., For medlemmer
der ikke kan dokumentere bestået duelighedsprøve i sejlads i henhold til KMK`s love og regler vil
som tidligere annonceret ikke kunne opretholde aktivt medlemskab i KMK.
Belægningen på bro 1. Ca. 35 brædder er udskiftet på broen, øvrige hårdt tiltrængte vil blive
udskiftet på et senere tidspunkt.
Køleskabet i køkkenet: Disciplinen i køleskabet er tilsyneladende blevet stærkt forbedret, og den
nuværende standard med varer i bokse med navn, bør i alles interesse holdes.
Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer
Klubhus: Morten Krabbe 201608 har fået bestyrelsens tilladelse til at leje klubhuset i anledning af
et privat arrangement lørdag den 26. september 2020.
Alle øvrige medlemmer bør vise behørigt hensyn, og har naturligvis adgang til toiletterne, og øl
automaten.
5. Økonomi
Bankkonti kontrolleret og godkendt.
6. Større arrangementer og møder:

KMK Kalender 2020
Søndag den 13. september
Generalforsamling

Klubhuset på Kraftværksvej
Kl. 10.00

Lørdag den 26. september

201608 Mogens Krabbe
Privat arrangement i klubhuset

Lørdag den 7. november
Standerstrygning

Kl. 15.00
Kl. 15.30
Kl. 16.00

Bro 1
Bro 3
Kraftværksvej

KMK Kalender 2021
Torsdag den 4/2 – 11/2. – 18/2. –
25/2. samt 4./3 2021

Navigationskursus i klubhuset

7. Eventuelt
Intet
8. Næste bestyrelsesmøde:
Aftales nærmere
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