KMY Beretning for året 2020
Den 26. marts 2021
Vi er i år 243 medlemmer. Vi har i denne periode haft en tilgang på 32 medlemmer med følgende fordeling:
97 aktive, 57 familie, 7 pensionister, 2 passive, 7 gamle støtter og 16 nye støtter.
Vi har i perioden holdt 7 bestyrelsesmøder og 1 møde med SAMKAS hvor 1 SAMKAS repræsentant deltog
sammen med Havnen og Kommunen. Per og Jakob har været til work out møde med kommunen om
havnens udvikling. Det var et generelt møde hvor alle der var repræsenteret i havnen kunne komme med
ønsker om havnen fremover. De generelle ønsker var flere aktiviteter i havnen f.eks. kiosk og pølsevogn.
Husk datoer for bestyrelsesmøderne bliver sat op på opslagstavlen, så hvis nogen har emner der skal tages
med på møderne, skal det gives til en fra bestyrelsen. Da man nu ikke kan komme i klubhuset vil datoerne
komme på hjemmesiden.
Som sædvanlig laver udvalg og bestyrelse et godt stykke arbejde. De få problemer der er i klubben bliver
hurtig løst.
Vores julefrokost for bestyrelse, udvalg og revisor blev aflyst grundet Corona.
Nøglebørnene nåede at få deres årlige frokost og løn. Det blev igen afholdt på Smil.
Igen i år vil vi godt lave en gentagelse fra alle de foregående år:
Vi mangler stadigvæk masser af forslag fra vores medlemmer til nogle fælles arrangementer. Dog syntes vi
at arrangementer som karneval, påskefrokost, gule ærter og fælles grill arrangementer om sommeren er
super hyggeligt, og det er godt der er nogen der laver disse arrangementer.
Husk adressen på vores hjemmeside er www.kmy-kastrup.dk. Hvis der noget i gerne vil have på
hjemmesiden så kontakt Kenneth.
Husk at få en ny KMY stander og skift den på jeres båd.
AKTIVITETER:
Vi nåede at komme på vores forårstur til SYD hvor vi som sædvanligt fik dejlig mad. Bagefter blev der
serveret Irsk Kaffe i vores egen klub.
Pinseturen i maj blev afholdt på Flakfortet. 11 både deltog.
Vores op- og nedhaler fester blev begge aflyst.
Begge fiskekonkurrencer blev aflyst.
Pålidighedsløbet i august blev afholdt hvor 5 både deltog.
Vores Generalforsamling blev aflyst i Marts og den blev i stedet afholdt den 4. september 2020.
Hygge og rafleaftner i vinter blev aflyst.
I december måned var hele Danmark lukket ned så vores julebanko, juletræ og vores nytårsreception den 1.
januar blev aflyst.
KLUBHUSET OG KLUBBEN:
Vores blomsterkrukker blev plantet til og stod godt hele sommeren. Stor tak til Janne.
Vi har i Coronaperioden været nødt til at reducere antallet af hvor mange der har været i klubben alt efter
regeringens restriktioner. Det er blevet overholdt af medlemmerne med kæmpe ros.
Vi har haft nogle arbejdsdage i 2020 bl.a. på grund af vores indbrud hvor der måtte gøres godt rent efter
deres besøg.
Da klubhuset blev lukket totalt for medlemmer blev vi enige om at få gjort ordentlig hovedrent og få malet
hele huset indvendigt. Stor tak til de som deltog i dette.
Nu håber vi på at køkkenet bliver gjort ordentlig rent efter brug.
Vores restauratør og medhjælpere gør et stort arbejde for at få huset til at fungere.
Vi har igen fået et nyt skib som Humle har lavet. Det er sat i glasskab og hængt op i lokalet.
Vi arbejder på hvordan vi bedst får renoveret vores flagstang.
Vi har fået 2 nye døre ud til gårdhaven.
Vi har fået rullegitter monteret i ølrum.
Vi har igen haft indbrud hvor de nye pengeskabe blev brudt op. Der blev brugt pulverslukker så hele lokalet
var smurt ind i pulver. Her har bestyrelsen nok været for sløve med at få sat nye alarmer op. Det er så sket
nu og vi har fået sat videoovervågning og nye alarmer op som har kostet klubben 117.341 kr.

Vi har fået alt erstatning fra forsikringen på indbruddet. Vi har modtaget 85.187 kr. og indbruddet har kostet
klubben en selvrisiko på 5000 kr.
Vi har fået nye antenner til den nye router der forstærker signalet.
Under rengøring af klubhuset havde vi to gange besøg af politiet da de havde fået en anmeldelse.
Havnen
Vi har fået ny havnefoged der starter den 1.4.2021.
Kommunen tager stilling til om der skal oprettets videoovervågning, specielt på vinterpladserne.
Husk at forny havnekort når du har betalt din ansvarsforsikring.
Husk at stiger skal låses til jeres vinterstativer. Hvis man kommer forbi en stige der ikke er låst så tag den
med og smid den over i materialegården da det kan forhindre et muligt tyveri og ubudne gæster.
Husk at sætte det blå nummermærke på båden. Det skal sættes i fronten på styrbords side.
SAMKAS
Samarbejdet i SAMKAS er stadig super godt både med klubber, havnen og kommunen.
Vores talsmand Erik Münnike vil stadig fortsætte og han gør et godt stykke arbejde.
Alle referater fra SAMKAS møderne ligger på vores hjemmeside og man kan søge om optagelse i deres
Facebook gruppe. Der har ikke været afholdt nogle møder i år grundet Corona.
DS
Vi er stadig utilfredse med at man skal betale dobbelt kontingent når man er medlem af to klubber.
UDVALG
Vores fest- og fiskeriudvalg har ikke været på arbejde i år grundet Corona men vi håber det ændrer sig i år.
KMY siger tak til bestyrelse, udvalg og hjælpere der gør et stort stykke arbejde.
PRÆMIER
Vinder af pålidighedsløbet blev KunIttuk. Nr. 2 blev Fridag . Nr. 3 blev Jenni.
Kastrup, den 3. marts 2021

Per Würtz

