
 

Side 1 af 3 
Bestyrelsesmøde 30. september 2019 

Københavns Motorbådsklub   
 

København den 30.09.2019 

 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 30.09.2019 
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Claus Wohlert, Kim Madsen, Poul Olsen og Sonny Jonasson. 
Referent: Sonny Jonasson  
 
1. Godkendelse af referat: 
Referatet fra bestyrelsesmødet den 22.08.2019 blev godkendt 
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
 
Nye aktive medlemmer: 
Ingen 
 
Nye støtte medlemmer: 
201959 Uffe Kurtzwell. 
201960 John Deichmann. 
 
Bro 1 Ingen ledige pladser. 
 
Bro 3 Ingen ledige pladser. 
 
Bro 4 Plade 408 A er ledig og kan søges indtil 30.10.2019 (Max. bredde 2,9 meter)  
 
Bro 5 Plads 503 er ledig og kan søges indtil 30.10.2019 (Max bredde 2,5 meter) 
  
 (Kun aktive medlemmer kan søge ledige bådpladser) 
 
  
Følgende ansøgninger er stadig gældende: 200803 - 201495 - 201716 - 201719 – 201801 – 201803 
- 201893. 
  
Grejskure: Ingen ledige. 
 
Følgende ansøgninger til grejskure er stadig gældende (201714 – 201718 -201719 – 201720 – 
201803 - 201893).  
 
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere 
Klubhuset: Nyt køkken er bestilt, og nedtagning af eksisterende køkken, og klargøring af rummet 
påbegyndes umiddelbart efter standerstrygning. 
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Duelighedsbevis For medlemmer der grundet manglende duelighedsbevis endnu mangler at 
aflevere dokumentation for bestået duelighedsprøve i henhold til lovenes §3, er der taget initiativ til 
afholdelse af følgende kursus i KMK afholdt af Watergames: 
Prisen er kr. 1.500,- pr. Person + prøve (kr. 500,-) 
Normal pris kr. 2.500, - + prøve.  
Prisen er baseret på min. 10 tilmeldte. 
Følgende datoer er reserveret til undervisningen i klubhuset: 6, 13, 20, 27 feb. + 5 marts.  
Bindende tilmelding senest den 23.januar 2020 til Poul Olsen på mail: poulolsen60@outlook.dk   
Underviser: Martin Tristan Clemmensen 
Medlemmer kan søge undervisning andetsteds, men vil blive afkræver bevis i henhold til   
vedtægterne for opnåelse af endeligt medlemskab. 
§ 3 Duelighedsprøve.  
§ 3a. Nye aktive medlemmer skal tilmelde sig navigationskursus førstkommende vinter, og deres 
medlemskab er ikke endeligt, før afsluttende prøve er bestået. Undtaget herfra er personer, der er i 
besiddelse af gyldigt duelighedsbevis eller anden navigationsuddannelse på samme eller højere 
niveau.  Medlemmer, der af arbejdsmæssige eller familiemæssige årsager ikke er i stand til at følge 
navigationsundervisning, kan ansøge om dispensation til at udskyde kurset til den efterfølgende 
sæson.  
§ 3b. De pågældende skal senest 2 år efter indmeldelse som aktivt medlem forevise dokumentation 
for bestået duelighedsprøve i sejlads.  
  
Trailere på pladsen: Et antal trailer står stadig umærket på vinter pladsen.  
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. 
 
Tryg forsikring: Er stadig uafklaret 
 
Øl/vand automaten: Er udskiftet til type med kortlæser, så betaling sker med betalingskort. 
 
Betalingskort: Automat til betalingskort er indkøbt og taget i brug, primært til betaling ved fester 
og større sammenkomster.  
 
Rundvisning i Folketinget ved Carsten U. Larsen: Der var stor interesse, og arrangementet er 
blevet rost af deltagerne. Tak til Carsten 
 
Klage fra Råå Bådklub: Bestyrelsen har haft møde med implicerede om situationen, og er nået til 
fuld forståelse for sikring mod fremtidige lignende utilsigtede hændelser. 
Råå bådklub vil få tilsendt referat af mødet.  
 
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, men har ikke budgetterede 
midler til nogen form for finansiering af projektet.  
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Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer 
Plankerne på Bro 1 har en del rådskader, Claus Wohlert besigtiger broen, for afklaring om 
omfanget. 
 
Klubbuset 200706 Carl Otto (Calle) Henriques har bestyrelsens tilladelse til et 
Privat arrangement i klubhuset den 19. oktober 2019 
 
Kanal Cafeen har ønsket at overtage el. måleren fra den tidligere husbåd i kanalen, efter sæsonen, 
så el. forbrug til udeserveringen i kanalen, ikke længere afregnes gennem KMK.  
 
Traktor Der er indkøbt en nyere brugt traktor til erstatning for den gamle, så det skulle være muligt 
at få alle bådene sikkert på land for den kommende vinter. 
 
 
5. Økonomi 
Status udsat til næste bestyrelsesmøde, hvor et forventet årsresultat vil blive præsenteret  
 
6. Større arrangementer og møder: 
 

KMK Kalender 2019 
 
Lørdag den 19.oktober  200706 Carl Otto (Calle) Henriques  
   Privat arrangement i klubhuset 
 
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 
 
Mandag den 4. november  Start nedtagning og restaurering af køkkenet i klubhuset. 

Der vil ikke være adgang til køkkenet i klubhuset før ca. 
ultimo december. 

7. Eventuelt 
En meget stor tak til festudvalget for det store arbejde med endnu et særdeles flot 
arrangement i forbindelse med sommerfesten, selv vejret havde de tilrettelagt fantastisk. 
 
8. Næste bestyrelsesmøde:   
Torsdag den 31. oktober kl.10.00 


