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Københavns Motorbådsklub   
 

København den 23.08.2019 

 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 22.08.2019 
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 24.06.2019 blev godkendt 
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
 
Nye aktive medlemmer:  
Ingen 
 
Nye støtte medlemmer: 
Ingen 
 
Bro 1 Ingen ledige pladser. 
 
Bro 3 Ingen ledige pladser. 
 
Bro 4 Ingen ledige pladser. 
 
Bro 5 Ingen ledige pladser. 
  
  
Følgende ansøgninger er stadig gældende: 200803 - 201495 - 201716 - 201719 – 201801 – 201803 
- 201893. 
  
Grejskure: Grejskur nr. 56 er er tildelt 201707 Svend Erik Dahl 
 
Følgende ansøgninger til grejskure er stadig gældende (201714 – 201718 -201719 – 201720 – 
201803 - 201893).  
 
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere 
Klubhuset: Nyt køkken vil blive bestilt i den kommende uge, så tidsplanen for 
køkkenrenoveringen kan overholdes 
Claus Wohlert og Sonny Jonasson er tovholdere på projektet. 
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Duelighedsbevis Et stort antal medlemmer mangler at aflevere dokumentation for bestået 
duelighedsprøve i henhold til lovenes §3,  
Et medlem har taget initiativ til afholdelse af et relevant kursus i klubhuset, der vil blive arbejdet 
videre med ideen. 
 
Trailere på pladsen: Et antal trailer der henstår på vinter pladsen er stadig ikke mærket med navn 
og medlemsnummer. Trailere der ikke er mærket med ejerens navn og medlemsnummer inden 
standerstrygningen, vil ved manglende mærkning blive betragtet som IKKE hjemmehørende i 
KMK. 
Sommerlejen for trailere på pladsen vil blive takseret til et fast beløb på kr.850,00 svarende til 10m2 
som vil blive opkrævet for trailere der stadig er på pladsen efter 1.august 2019. 
 
El. Det defekte el. kabel der forsyner bro 4 og 5, er udskiftet. 
 
Tryg forsikring: Claus Wohlert vil klage til en højere instans i Tryg over den dårlige behandling vi 
udsættes for i forbindelse med en endelig afklaring om vores forsikringsforhold. 
 
Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer 
 
Øl/vand automaten: KMK's gamle øl- og vandautomat er gået i stykker, og bestyrelsen har derfor 
besluttet at købe en nyere brugt automat til kr.12.000 med kortlæser, så man betaler med 
betalingskort. 
 
Betalingskort: Det er bestyrelsens ønske at minimere betalinger i kontanter af sikkerhedsmæssige 
årsager og for at undgå den tidskrævende kontanthåndtering. Vi har derfor også anskaffet en 
kortlæser, så man via en app på f. eks en IPad, kan betale med betalingskort. Den vil komme i brug 
ved sommerfesten, så det er ikke nødvendigt at medbringe kontanter.  
Indtil videre vil vi også modtage betaling i kontanter.  
 
Rundvisning: Et medlem Carsten U. Larsen har arrangeret en rundvisning i folketinget. 
Rundvisningen finder sted tirsdag den 17. september kl.17.00 
Tilmelding er nødvendig og kan ske på klubbens mailadresse kmk@kmk1923.dk 
 
Bro 1: Medlemmer på Bro 1 og 3 har ønsket etablering af pæle til beskyttelse af bådene efter flere 
påsejlinger, af blandt andet kanalrundfarterne. 
Bestyrelsen er opmærksom på problemet og er i kontakt med Bro 1.  
 
Klage: Klubben har modtaget vedlagte RBK-brev fra Råå bådklub. 
Den eller de omhandlende personer der har givet anledning til brevet, bedes venligst udvise den 
samme kammeratlige adfærd og imødekommenhed som vi selv forventer når vi anløber fremmed 
havn, 
Bilag: RBK-Brev  
 
 5. Økonomi 
Bankkonti kontrolleret og godkendt. 
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6. Større arrangementer og møder: 
 

KMK Kalender 2019 
 
Fællesarbejde  Fællesarbejde i KMK  
Lørdag den 24.august  Klokken 10.00 til 14.00 
 
Fællesarbejde  Fællesarbejde i KMK  
Søndag den 25.august  Klokken 10.00 til 14.00 
    
Lørdag den 31.august  Sommerfest i KMK  
   (Husk sæt X i kalenderen) 
 
Lørdag den 7. september.  9605 Tim Jensen 
   Privat arrangement i klubhuset 
 
Tirsdag den 17. september  Kl. 17.00 Rundvisning i folketinget. 
   Tilmelding til kmk@kmk1923.dk er nødvendig 
 
Lørdag den 26. oktober.  201719 Amalie Ihle 
   Privat arrangement i klubhuset 
 
Standerstrygning  Kl. 15.00 Bro 1 
Lørdag den 2. november  Kl. 15.30 Bro 3 
   Kl. 16.00 Kraftværksvej 
 
7. Eventuelt 
Intet 
 
8. Næste bestyrelsesmøde:   
Torsdag den 3. oktober kl.10.00 
 


