Københavns Motorbådsklub
København den 12.08.2020
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 11.08.2020
Deltagere: Claus Wohlert, Kim Madsen, Poul Olsen og Sonny Jonasson.
Fraværende: Simon Bak Sørensen
Referent: Sonny Jonasson
1. Godkendelse af referat:
Referatet fra bestyrelsesmødet den 02.07.2020 blev godkendt
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser
Nye aktive medlemmer:
Ingen.
Nye støtte medlemmer:
202080
Nana Dencker Theilade
202081

Anders Elsgaard Nielsen

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
Der er tre medlemmer der ikke har dokumenteret endelig bestået duelighedsprøve i sejlads,
Nye 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 der som
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tidligere blive arrangeret navigations kursus i klubhuset i efteråret.
Aktive medlemmer der efterfølgende, ikke kan dokumenteret bestået duelighedsprøve vil ikke
kunne opretholde aktivt medlemskab i KMK.
Datoer for kurset i efteråret fremkommer.
Generalforsamling: Indkaldelse til ordinær generalforsamling, til afholdelse:
Søndag den 13. september kl. 10.00 i klubhuset vil blive udsendt
Generalforsamlingen afholdes kun hvis det på tidspunktet for afholdelsen er muligt efter
myndighedernes anvisninger om et givet antal personer, og anbefalede personlige afstande, på et
anført areal forsvarligt kan overholdes i forhold til klubbens faciliteter.
Toiletter i klubhuset: Renoveringen er færdig, og toiletterne kan tages i brug. Resultatet er at vi nu
råder over nogle meget flotte hygiejniske toiletter.
Det påhviler stadig i høj grad personligt brugerne selv at bidrage til at den høje hygiejniske
standard på toiletterne holdes.
Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer
Belægningen på bro 1 er i dårlig stand. Broformand på Bro 1 Søren Hartz og Claus Wohlert
gennemgår sammen broen for afklaring af standen.
Køleskabet i køkkenet: Disciplinen i køleskabet er tilsyneladende forsvundet, kun få opbevarer
fødevarer og andre effekter i bokse med navn.
I øjeblikket henstår køleskabet fyldt med løse unavngivne fødevarer, plasticposer med frugt hvor
væsken løber ud og sviner hylder og andre varer, mælk ketchup, sennep m.v.
Varer der ikke kan være i de angivne bokse skal forsynes med navn.
Vi har fået et fantastisk flot køkken, lad os holde orden i det
Alle fødevarer i køleskabet der fra en uge fra dags dato ikke kan identificeres, vil blive
fjernet.
5. Økonomi
Bankkonti kontrolleret og godkendt.
6. Større arrangementer og møder:

KMK Kalender 2020
Lørdag 22. august
Sommerfest

Kraftværksvej

Lørdag den 29. august.

9812 Pernille Banke
Privat arrangement i klubhuset
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Søndag den 13. september
Generalforsamling

Klubhuset på Kraftværksvej
Kl. 10.00

Lørdag den 7. november
Standerstrygning

Kl. 15.00
Kl. 15.30
Kl. 16.00

Bro 1
Bro 3
Kraftværksvej

7. Eventuelt
Intet
8. Næste bestyrelsesmøde:
Mandag den 7. september 2020 kl.09.00
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