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Københavns Motorbådsklub   
 

København den 27.06.2019 

 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 24.06.2019 
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Claus Wohlert, Kim Madsen, Poul Olsen og Sonny Jonasson. 
Referent: Sonny Jonasson  
 
1. Godkendelse af referat: 
Referatet fra bestyrelsesmødet den 28.05.2019 blev godkendt 
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
 
Nye aktive medlemmer:  
Ingen 
 
Nye støtte medlemmer: 
Ingen 
 
Bro 1 Plads 127 er tildelt 201720 Lasse Munck Petersen. 
 
Bro 3 Ingen ledige pladser. 
 
Bro 4 Ingen ledige pladser. 
 
Bro 5 Plads 507B er er tildelt 201707 Svend Erik Dahl 
  
  
Følgende ansøgninger er stadig gældende: 200803 - 201495 - 201716 - 201719 – 201801 – 201803 
- 201893. 
  
Grejskure: Grejskur nr. 56 er ledigt og kan søges indtil 21. august 2019. 
(Kun aktive medlemmer med båd kan søge grejskur). 
 
Følgende ansøgninger til grejskure er stadig gældende (201707 - 201714 – 201718 -201719 – 
201720 - 201803).  
 
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere 
Klubhuset: Nødvendige tiltag for køkkenrenovering, og istandsættelse af klubhuset vil blive taget, 
så tidsplanen kan overholdes. 
 
Duelighedsbevis Ingen nye medlemmer har dokumenteret bestået duelighedsprøve i henhold til 
lovenes §3, relevante medlemmer vil blive kontaktet. 
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Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer 
 
Trailere på pladsen: Bestyrelsen har som tidligere beskrevet besluttet at for trailere som opbevares 
på vinterpladsen skal der betales pladsleje, dog ikke i vinterperioden hvis båden er anbragt på 
traileren. Trailere der ikke er mærket med ejerens navn og medlemsnummer senest 1. august 2019 
vil 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. 
 
Klubhuset: 9605 Tim Jensen, har fået bestyrelsens tilladelse til at låne klubhuset i anledning af et 
privat arrangement lørdag den 7. september 2019.  
Alle øvrige medlemmer bør vise behørigt hensyn, og har naturligvis adgang til øl/sodavands 
automaten og toiletterne. 
 
Klubhuset: 201719 Amalie Ihle, har fået bestyrelsens tilladelse til at låne klubhuset i anledning af 
et privat arrangement løndag den 26. oktober 2019.  
Alle øvrige medlemmer bør vise behørigt hensyn, og har naturligvis adgang til øl/sodavands 
automaten og toiletterne. 
 
Eksklusion: 201505 Lars Henriksen er ekskluderet med øjeblikkelig virkning, i henhold til 
lovenes § 4c grundet manglende betaling. 
§ 4c. Medlemmer der efter to skriftlige rykkere inden for tre måneder for manglende betaling ikke 
har indbetalt skyldige beløb, kan af bestyrelsen fratages deres medlemskab med øjeblikke virkning. 
 
Fællesarbejde: Fællesarbejde i henhold til lovenes §8 blev fastsat til lørdag den 24. og søndag den 
25. august 2019 
For dem der måtte være forhindret den planlagte weekend, kan der aftales opgaver på et andet 
tidspunkt med Poul Olsen. 
 
El. Der er konstateret et defekt el. kabel der forsyner bro 4 og 5. Der er foretaget en midlertidig 
reparation, permanent udbedring er rekvireret. 
 
Tryg forsikring: Der er klaget skriftligt til Tryg forsikring over en dårlig behandling, og der er 
givet en frist indtil næste bestyrelsesmøde for en afklaring, inden anden løsning overvejes.    
 
Broformand bro 3: Broformanden på bro 3 9308 Ken Drescher har valgt at fratræde, og erstattes 
af 201605 Kenneth Pallier som indtræder som ny broformand for bro 3. 
 
 
5. Økonomi 
Bankkonti kontrolleret og godkendt. 
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6. Større arrangementer og møder: 
 

KMK Kalender 2019 
 
Fredag den 28.juni  Grill udflugt til Flakfortet, se opslag på face book. 
   (Grillen er varm kl.18.30) 
 
Søndag den 18. august.  200706 Carl Otto Henriques (Calle) 
   Privat arrangement i klubhuset 
 
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 
 
Lørdag den 28. 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 
 
På given foranledning skal det meddeles at opbevaring af joller, gummibåde, kajakker og lign. 
henvises til jollepladsen. 
 
8. Næste bestyrelsesmøde:   
Torsdag den 22. august kl. 11.00 
 


