BK Bolværket
Christianshavn

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 18. august 2010
Kl. 19.30 hos Michael
Til stede:
Martin Rask (referent)
Michael Rasmussen
Paul Sørensen
Poul Lausten
Gry Bauer
Dagsorden:
Kasserer
o

o

o

Opjustering af kontingent – bestyrelsen opjusterer kontingentet med 200 kr. årligt,
startende fra opkrævningen 1/10 2010. Årsagen: Det er mange år siden kontingentet er
reguleret og i mellemtiden er omkostningerne steget.
I forbindelse med aflæsning af el på de nye målere, er bestyrelsen opmærksom på at alle
målere stod på 12 kwh de blev sat op. Medlemmerne skal selvfølgelig ikke afregnes for et
forbrug de ikke har haft.
To medlemmer har fået et brev om at de skal betale via BS 1/10 grundet to eller flere
restancer. Sker betalingen ikke via betalings service udmeldes medlemmerne ifølge
vedtægterne.

Formand
o

Udmeldte medlemmers både langs bolværket - bestyrelsen har haft problemer med at få
udmeldte medlemmers både fjernet fra vandarealet. Den ene af bådene er nu fjernet og
den anden, der er en del af et dødsbo, fjernes hurtigst muligt. Bestyrelsen har sendt brev til
bobestyrer og gjort opmærksom på at vi fra d. 26/8 2010 opkræver 100 kr./døgn i leje indtil
båden er fjernet.

o

Det udførte elarbejde har haft en del startproblemer med et defekt HPFI relæ. Elektriker
har været tilkaldt to gange for at udbedre problemer og har nu udskiftet det defekte relæ.

o

I midten af september kommer myndighederne og kontrollerer el for fejl som en del af en
landsdækkende kontrolindsats. Da vores anlæg er helt nyt forventer vi ikke at finde
problemer.

Udskiftning af både
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•

Bestyrelsen gør opmærksom på at udskiftning af både kun kan ske med godkendelse af
bestyrelsen. Vi har medlemmer i klubben, der venter på at få tildelt en større plads og
derfor vil bestyrelsen ikke acceptere at både udskiftes til større både uden aftale.

Rengøring/vedligehold af både
•

Ejerne af de 5 både (nr. 1, 22, 26, 46 og 50) der ”giver indtryk af at være forladte”( jf. § 5
stk 6) får tilsendt et brev med anmodning om at sørge for at båden lever op til
vedtægnernes krav. For 4 af medlemmerne drejer det sig om almindelig rengøring. Der
er givet en frist på 3 uger til at rengøre båden. For 1 medlem drejer det sig om
vedligehold af båden. Der er givet frist til 1. maj 2011 til at sørge for at bådene lever op
til vedtægterne.

Julehygge
Afholdes d. 8. december i det lille lokale i kælderen ved Overgaden oven Vandet 6B, så sæt
et stort kryds i kalenderen ☺ Mere information følger senere.

o

Næste møde
•

Afholdes ons. d. 6. okt. 19.30 hos Michael

