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Københavns Motorbådsklub
København den 28.05.2021

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 19.05.2021
Deltagere: Søren Madsen, Kim Madsen, Kenneth Pallier og Poul Olsen.
Referent: Søren Madsen

1. Godkendelse af referat:
Referatet fra bestyrelsesmødet den 21.04.2021 blev godkendt.

2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser

Nye aktive medlemmer:
202194 Carsten Junge Pedersen (vinterligger)

Nye støttemedlemmer:
202158 Gustav Prior-Knock
202159 Bjarne Lynge
202160 Frederik Meyer

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
Kursus med afsluttende prøve bliver afholdt i klubhuset i maj/juni.
Undervisningen finder sted på mandage og torsdage i tidsrummet 17.00 – 21.00

Alle spørgsmål om kurset bedes rettet til Poul Olsen på telefon 2033 0866.
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Grejskure: Fondsmidler til renovering af skure, kan søges gennem klubhuspuljen.
KMK lever op til puljens fundsats. Støtte fra puljen kræver 10% medfinansiering.
Kenneth Pallier arbejder videre med ansøgningen der forventes indsendt sidst på sæsonen.

Pæle i Frederiksholms Kanal: Bestyrelsen godkendte Kenneth Palliers godt gennemarbejdede
ansøgning som herefter blev officielt indgivet til Den A.P. Møllerske Støttefond. Bestyrelsen
valgte at benytte tilbuddet fra Årsleff A/S som en del af ansøgningen.

Mundbind: Bestyrelsen fastholder stadig brug af mundbind når man færdes i klubhuset undtaget
under siddende indtagelse af mad og drikke. Smittten er stadig løs og vi har medlemmer der
endnu ikke er vaccinerede.

Lynetteholmen: Ingen yderligere politisk afklaring.
SK Lynetten har arrangeret en flotille den 29 maj 2021. Se mere her:
https://www.lynetten.dk/j36/index.php/information/alle-artikler/10-information/248-lynette-flotille-
29-maj
Bestyrelsen er i løbende kontakt med bestyrelsen i SK Lynetten og opfordrer gerne KMKs
medlemmer til at deltage. SK Lynetten understreger at der er tale om en manifestation hvor bådene
overholder alle regler således at demonstrationen fremstår ordentlig og organiseret.

Bro 4: Understøtningen af Bro 4 på det sidste stykke ud mod indsejlingen er tæret, og reparation vil
blive iværksat hen over sommeren.

Bedragerisag: Politiet efterforsker stadig sagen mod den tidligere kasserer.
Der forelå ved mødets afslutning ikke yderligere skriftlige oplysninger.

Træflis i havnen: HOFOR har fået ryddet op langs brinker og i bassinet.
Lyngholm Kloak har kørt en del containere bort.
Vi er glade for at HOFOR tog situationen alvorligt og reagerede straks på vores henvendelse.

4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer

Ordinær generalforsamling: Den ordinære generalforsamling forventes afholdt den søndag den
4. juli 2021. Indkaldelse mv. fremsendes som normalt efter forenings vedtægter.

Redningsstiger i Frederiksholms Kanal: Stigerne er ikke-eksisterende. Bestyrelsen kontakter en
konsulent fra TRYG angående et »redningscheck«.

Usødygtige fartøjer henstillet på pladsen: Bestyrelsen kontakter ejerne med henblik på en plan
for istandsættelse eller  fjernelse.

Pligtarbejde: Med henblik på den forhåbentlig stærkt forbedrede coronasituation planlægger
bestyrelsen pligtarbejde den 29. august, samt 25/26 september 2021. Bestyrelsen indkalder særskilt
når vi nærmer os.

https://www.lynetten.dk/j36/index.php/information/alle-artikler/10-information/248-lynette-flotille-29-maj
https://www.lynetten.dk/j36/index.php/information/alle-artikler/10-information/248-lynette-flotille-29-maj
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Madvarer i køleskabet i klubhuset: Lad os holde vores nye fine køkken rent og appetitligt. Husk
at benytte plastikbokse til madvarer, og skriv navn og dato både på boksene, og på varer der ikke
kan være i bokse. Fremover vil varer der henstår med overskreden dato blive smidt ud.

Klubhuset:

201601 Kåre Birk, 15. juni Bryggens Kajakclub har ekstraordinært fået tilladelse til at
afholde klubbens generalforsamling da indflytning i deres
nye lokaler er blevet forsinket pga. tekniske udfordringer.

5. Økonomi
Endeligt årsregnskab er blevet godkendt af revisor.

6. Større arrangementer og møder:

KMK Kalender 2021

Alle mandage og torsdage frem til 24/6 Duelighedskursus i klubben
Kl. 17.00 – 21.00

Tirsdag den 15. juni 201601 Kåre Birk, GF for BKC fra kl 18:00 - 21:30

Lørdag den 19. juni 201603 Per Hundborg
Privat arrangement i klubhuset

Søndag den 4. juli KMKs ordinære generalforsamling

Lørdag den 14. august 200410 Henrik Bak
Privat arrangement i klubhuset

Lørdag den 21. august 201509 Gregers Dahlin
Privat arrangement i juniorklubhuset samt på græsset øst
for.

Lørdag den 28. august KMKs sommerfest
Kraftværksvej

Lørdag den 29. august Pligtarbejde i havnen

Lørdag den 4. september 201605 Kenneth Pallier
Privat arrangement i klubhuset

Lørdag den 11. september 202001 Andreas Sundby Nielsen
Privat arrangement i klubhuset
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Lørdag/søndag den 25/26 september Pligtarbejde i havnen

Lørdag den 6. november Standerstrygning
Kl. 15.00 Bro 1
Kl. 15.30 Bro 3
Kl. 16.00 Kraftværksvej

7. Eventuelt
Intet

8. Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag den 22. juni kl. 11.00
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