Københavns Motorbådsklub
København den 27.05.2020
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 26.05.2020
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 21.04.2020 blev godkendt
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser
Nye aktive medlemmer:
Ingen
Nye støtte medlemmer:
202061
Yaw Darko
202062
Søren Juhler
202063
Anette Juhler
202064
Kristine Kvilt
202065
Daniele Milani
202066
Kamilla Henriques
202067
Daisy Hammer
Bro 1

Plads 116 er er tildelt 201807 Asger Berliner Hommelgaard

Bro 3

Ingen ledige pladser.

Bro 4

Plads 407 er tildelt 201803 Andreas Ejbye.

Bro 5

Plads 503 er ledig og kan søges indtil 1.07.2020

Følgende ansøgninger er stadig gældende: (200803 – 201806 - 202002 – 202004 - 201893).
Grejskure: Grejskur nr. 12 er tildelt 201501 Morten Grønning.
Følgende ansøgninger til grejskure er stadig gældende (201718 - 201720 – 201803 – 201806 201893 -202004).
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3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere
Duelighedsbevis
Der er tre medlemmer der ikke har dokumenteret bestået duelighedsprøven i sejlads,
de vil blive kontaktet direkte med krav om dokumentation, inden endeligt medlemskab eller
søsætning af båd kan finde sted.
Medlemmer der ikke kan dokumentere bestået duelighedsprøve i sejlads i henhold til KMK`s love
og regler vil efterfølgende, ikke kunne opretholde aktivt medlemskab i KMK.
Tryg forsikring: Der blev afholdt møde med forsikringsmægleren mandag den 18. maj med
endelig gennemgang og behovsanalyse af klubbens forsikringer, for bedst mulig pris og korrekt
dækning. Endeligt resultat afventes.
Generalforsamling: Der indkaldes til ordinær generalforsamling snarest muligt, efter
myndighedernes anvisninger om at et givet antal personer, og anbefalede personlige afstande, på et
anført areal forsvarligt kan overholdes i forhold til klubbens faciliteter.
Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer
Toiletter i klubhuset: Renoveringen er igangsat, og medlemmer henvises til badevognens toiletter.
Af hensyn til øget pres og fare for COVID 19 smitte vil der blive opsat sæbe og papirdispensere til
personlig hånd hygiejne, der vil yderligere blive sat håndsprit og spritservietter til aftørring,
rengøring og desinficering af berørte flader.
Der vil i ombygningsperioden blive udført grundig rengøring på toiletterne.
Det påhviler i høj grad personligt brugerne selv at bidrage til høj hygiejne på toiletterne.
Bådtrailere på pladsen: Efter gennemgang er der konstateret fire uidentificerede bådtrailere på
pladsen, ejerne af trailere skal sørge for tydelig afmærkning med medlemsnummer og navn.
Der arbejdes videre med sagen.
Broformand Bro 1: Broformanden på Bro 1 har af tids og arbejdsmæssige årsager frasagt sig
jobbet som broformand.
Frivillige som kunne have lyst til at påtage sig jobbet, bedes kontakte bestyrelsen snarest muligt.
5. Økonomi
Bankkonti kontrolleret og godkendt.
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6. Større arrangementer og møder:

KMK Kalender 2020
Lørdag 22. august
Sommerfest

Kraftværksvej
(Program under udarbejdelse reserver dagen)

Lørdag den 29. august.

9812 Pernille Banke
Privat arrangement i klubhuset

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:
Torsdag den 2. juli 2020 kl.10.00
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