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Københavns Motorbådsklub   
 

København den 22.04.2021 

 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 21.04.2021  
Deltagere: Søren Madsen, Kim Madsen, Kenneth Pallier, Poul Olsen og Sonny Jonasson. 
Referent: Sonny Jonasson  
 
1. Godkendelse af referat: 
Referatet fra bestyrelsesmødet den 16.03 2021 blev godkendt.  
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
 
Nye aktive medlemmer: 
202192 Maria Haremst (Vinterligger) 
202193 Frantz Vogel (Vinterligger 
Nye støttemedlemmer: 
202154 Lars Løkke Rasmussen 
202155 Lasse Thorning Pedersen 
202156 Andreas Drescher 
202157 Peter Ulrick Carden 
 
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: (202002 – 202004 - 201893). 
  
Grejskure:  Ingen ledige  
 
Følgende ansøgninger til grejskure er stadig gældende (201720 - 201803 – 201806 -202004).  
 
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere 
 
Duelighedsbevis Nye datoer 
Kurset er flyttet grundet forsamlingsforbud til følgende datoer  
Kursus i navigation med afsluttende prøve vil blive afholdt i klubhuset på følgende datoer: 
24/5. – 31/5. – 7/6. – 14/6. - med prøve den 21/6. 2021 
Undervisningstiden er kl. 17.00 – 21.00 
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Prisen er kr. 2.000, - pr. deltager, inkl. prøve og undervisningsmateriale. 
(BEMÆRK: ÆNDRINGER I DATOER KAN GRUNDET COVID 19 FOREKOMME) 
Eksisterende tilmeldinger til kursus i navigation er gældende og kan koordineres ved henvendelse 
til Poul Olsen tlf. 20330866 
Bemærk regel 7 i klubbens love og regler skal overholdes:  
 
Grejskure: Fondsmidler til renovering af skure, kan søges gennem klubhuspuljen.  
Kenneth Pallier arbejder stadig videre med sagen. 
  
Pæle i kanalen Kennet Pallier arbejder videre med ansøgning om fondsmidler hos AP Møllerske 
Endeligt tilbud fra C.G. Jensen A/S og Årsleff A/S mangler til ansøgningen. 
 
Mundbind: Bestyrelsen fastholder brug af mundbind når man færdes i klubhuset.  
(Undtaget under siddende indtagelse af mad og drikke) 
 
Lynetteholmen: Afventer politikernes afgørelse. 
 
Bro 4: Understøtningen af Bro 4 på det sidste stykke ud mod indsejlingen er tæret, og reparation vil 
blive iværksat. 
 
Bedragerisag: Politiet efterforsker, stadig sagen mod den tidligere kasserer. 
Der forelå ved mødets afslutning ikke yderligere skriftlige oplysninger.  
 
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer 
 
Ordinær generalforsamling: Den ordinære generalforsamling er som tidligere udmeldt aflyst 
grundet forsamlingsforbuddet, dato for afholdelse forventes fastlagt på næste bestyrelsesmøde. 
 
Standerhejsning: Standerhejsning foregår i henhold til kalenderen, broformændene står for 
standerhejsningen på Bro 1 og 3, formanden står for hejsningen i havnen. 
Der vil blive serveret øl og vand udendørs i forbindelse med hejsningen, men ingen spisning og 
indendørs aktiviteter. Der opfordres til at holde anbefalet afstand 
 
Træflis i havnen: Havnen har været forurenet af træflis.  
Formanden har kontaktet HOFOR som har været meget samarbejdsvillige med hensyn til 
oprydning. 
  
Tone i havnen: Der har været påtalt en dårlig tone blandt medlemmer og henvendelser til personer 
man ikke umiddelbart kender. Det skaber en dårlig stemning i klubben, og skal stoppes, det er 
almindelig høflighed at hilse og tale pænt når man møder klubkammerater og andre i klubben. 
 
Klubhuset:  
201214 Kåre Bjerglund har bestyrelsens tilladelse til et møde arrangement i klubhuset onsdag den 
19. maj i tidsrummet kl. 830 – 17.00 
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201603 Per Hundborg Har bestyrelsens tilladelse til et privat arrangement i klubhuset lørdag den 
19.juni 
    
201509 Gregers Dahlin har bestyrelsens tilladelse at benytte juniorhuset, plænen ved juniorhuset 
og grillpladsen til en sin 60 års fødselsdagsreception lørdag den 21. august fra kl.14.00 til kl.? 
Der vil være en scene og toiletvogn opstillet samt spillet (højt) musik,  
 
202001 Andreas Sundby Nielsen Har bestyrelsens tilladelse til et konfirmationsarrangement 
lørdag den 11. september i klubhuset  
 
5. Økonomi 
Endeligt årsregnskab ligger til godkendelse hos revisoren 
 
6. Større arrangementer og møder: 

 
KMK Kalender 2021 
 
Lørdag den 1. maj   Kl. 10.00  Bro 1.   
Standerhejsning   Kl. 10.30  Bro 3     

Kl. 12.00  Kraftværksvej 
 
Onsdag den 19. maj  201214 Kåre Bjerglund 
Møde arrangement  kl. 8.30 – 17.00 
 
Mandag den 24/5 – 31/5. – 7/6. –  Navigationskursus i klubben  
14/6. samt prøve 21./6 2021  Kl. 17.00 – 21.00 
(Ændrede datoer kan forekomme)  
 
Lørdag den 19. juni  201603 Per Hundborg 
   Privat arrangement i klubhuset 
 
Lørdag den 14. august.  200410 Henrik Bak    
   Privat arrangement i klubhuset 
 
 
Lørdag den 28. august  KMK 
Sommerfest   Kraftværksvej 
 
Lørdag den 4. september.  201605 Kenneth Pallier    
   Privat arrangement i klubhuset 
 
Lørdag den 11. september  202001 Andreas Sundby Nielsen  

Privat i klubhuset i klubhuset  
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Lørdag den 6. november   Kl. 15.00 Bro 1 
Standerstrygning  Kl. 15.30 Bro 3 
   Kl. 16.00 Kraftværksvej 
  
7. Eventuelt 
Intet 
 
8. Næste bestyrelsesmøde:   
Onsdag den 19. maj kl. 11.00 
 
 


