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Bestyrelsesmøde 31. oktober 2019 

Københavns Motorbådsklub   
 

København den 01.11.2019 

 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 31.10.2019 
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Claus Wohlert, Kim Madsen, Poul Olsen og Sonny Jonasson. 
Referent: Sonny Jonasson  
 
1. Godkendelse af referat: 
Referatet fra bestyrelsesmødet den 30.09.2019 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 Plade 416 er ledig og kan søges indtil 16.12.2019  
 
Bro 5 Ingen ledige pladser. 
  
 (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: Rydning af køkkenet, etablering af el. vand afløb gulv og lofter påbegyndes mandag 
den 4. november. Nyt Køkken leveres mandag den 11. november, og montagen påbegyndes mandag 
den 25. november 
(Køkkenet kan ikke bruges i ombygningsperioden, der henvises til juniorhuset). 
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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 klubhuset. 
Der har været stor tilslutning til kursuset i KMK afholdt af Watergames: 
 
Bemærk tilføjelse til tidligere annoncerede priser fra Watergames: 
 
De deltagere der har Speedbådsbeviset:  
Skal deltage i hele forløbet.  
Pris kr. 1500,- + prøve (500,-) 
De vil efter endt forløb få udstedt et komplet Duelighedsbevis.  
 
De deltagere der IKKE har speedbådsbeviset: 
Skal deltage i hele forløbet, samt en ekstra aften til sejlads i speedbåd og prøve 
Pris kr. 1500,- + 2 x prøve (2 x 500,-) 
De vil efter endt forløb få udstedt et komplet Duelighedsbevis.  
Alle kursusdage er i tidsrummet 17-21 
Forslag til den ekstra dag til praktisk prøve bliver d. 12. marts kl. 17-21 
For en god ordens skyld.  
Watergames sørger for alt undervisningsmateriale. (Bøger, passere, lineal søkort etc. / Lånes af 
Watergames på selve kurset). 
 
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. 
(Reglerne er gældende for alle aktive medlemmer af KMK inkl. vinter liggere).  
  
Trailere på pladsen: Et mindre 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. 
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Tryg forsikring: En assurandør fra Tryg forventes at deltage i bestyrelsesmødet den 17. december. 
Det er en endelig afklaring vedrørende dækningen af bestyrelsesansvarsforsikringen der mangler.  
 
Øl/vand automaten: Der har været problemer med forbindelsen i forbindelse med kortbetaling, 
leverandøren udskifter printet, og forbindelsen vil blive koblet til en direkte linje. 
 
Traktor Den nye traktor til erstatning for den gamle, er ankommet og taget i brug så det skulle 
være muligt at få alle bådene sikkert på land for den kommende vinter. 
 
Plankerne på Bro 1 Claus Wohlert har inspiceret plankerne på Bro 1 og konstateret råd i nogle få 
planker, plankerne skal udskiftes, og i forbindelse med udskiftningen skal underlaget inspiceres. 
(Udbedring forventes udført til foråret) 
 
Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer 
Juleafslutning: Festudvalget inviterer til julehygge og juleklip for hele familien 
(Nærmere fremkommer) 
 
5. Økonomi 
Foreløbigt årsregnskab viser et forventet resultat på ca. kr. 30.000,- mod budgetteret kr.13.000,-  
 
6. Større arrangementer og møder: 
 

KMK Kalender 2019 
 
Søndag den 15. december  Klokken 15.00 i klubhuset 

Julestue med småkager, julehygge og juleklip. 
Nærmere information efterfølger.  

 
 
7. Eventuelt 
Intet 
 
8. Næste bestyrelsesmøde:   
Tirsdag den 17. december kl.10.00 


