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Bestyrelsesmøde 03. november 2021 

Københavns Motorbådsklub   
 

København den 04.11.2021 

 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 03.11.2021  
Deltagere: Søren Madsen, Kim Madsen, Kenneth Pallier, Poul Olsen og Sonny Jonasson. 

Referent: Sonny Jonasson  

 

1. Godkendelse af referat: 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 22.09 2021 blev godkendt.  

 

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

 

Nye aktive medlemmer: 

Ingen 

 

Nye støttemedlemmer: 

202170 Jan Kenneth Møller 

202171 Klavs Nordbrink 

 

Bro 1 Ingen ledige pladser. 

Bro 3 Ingen ledige pladser.  

Bro 4 Plads 419 er tildelt 9810 Benny Kofoed 

 Plads 415 er ledig og kan søges indtil 06. december 2021 

Plads 420A er tildelt 201718 Erik Larsen 

 



 

Side 2 af 4 

Bestyrelsesmøde 03. november 2021 

 

Bro 5 Plads 505 er ledig og kan søges indtil 06. december 2021 

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 

Grejskure: Fondsmidler til renovering af skure, kan søges gennem klubhuspuljen.  

ansøgning afventer. 

 

Pæle i kanalen: Ny ansøgning opdelt i etaper afsendes snarest. 

 

Lynetteholmen: Projektet følges nøje af formanden med hensyn til indgåede aftaler.  

Der er aftalt nyt møde den 22. november hvor formanden deltager. Der kan forventes en meget kort 
lukning af adgangen til Øresund i forbindelse med etableringen af dæmningen, lukningen vil være 
uden for sejlsæsonen.  

Der er statusmøde den 8. januar 2022 hvor formanden deltager 

Redningsstiger i Frederiksholms Kanal: Trygfondens anbefalinger fra formandens møde med 
trygfonden den 26. oktober om sagen. 

Redningsstiger: 

 Behold de redningsstiger I har, og optimer deres synlighed med fx orange eller gul maling. 

 Mal gerne et hvidt felt på bolværk/broen, så man yderligere får opmærksomhed på stigernes 
placering. 

 Sæt lys på stigerne, så de kan ses i mørke. Tænk på dem som et trygt fyrtårn. 

 Sæt flere redningsstiger op, så der max er 50 meter og gerne 30 meter i mellem. 

 Husk, at der helst skal være en meter af stigen under vandspejlet – også ved lavvande, for at gøre 
opstigningen af vandet så ukompliceret som muligt. 

 Etabler meget gerne en redningskorridor (a la nødudgang), der aldrig er blokeret/der ligger ikke 
både foran og hindrer adgang eller forhindrer, at man kan se stigen. 
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Gribetov: 

 Opsæt gerne gribetov langs broerne, så der er noget at ”hænge i” og bevæge sig langs med, hvis 
man falder i vandet og der er langt til en redningsstige. 

Redningskranse: 

Tryg Fonden giver redningskranse gratis væk. 

 

Bedragerisag: Ingen yderligere udvikling i sagen mod den tidligere kasserer. 

U- sødygtige fartøjer henstillet på pladsen: Bådejerne kontaktes direkte. 

 

4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer 

Klubhuset: Henrik Barfod har bestyrelsens tilladelse til et privat arrangement i klubhuset den 17. & 
18. december.  

Parkeringspladsen skal i henhold til kontrakten vedligeholdes af KMK, der vil blive indkøbt 
stabilgrus til udbedring af huller. 

KMK vil grundet vedligeholdelsespligten etablere et skilt med indkørsel kun tilladt køretøjer med 
ærinde til KMK. 

5. Økonomi 

Intet at bemærke. 

 

6. Større arrangementer og møder: 

KMK Kalender 2021 

Lørdag den 11. december  Klokken 15.00 i klubhuset 

Julehygge   Julestue med småkager, julehygge og juleklip. 

Nærmere information følger. 

 

Fredag / lørdag   Henrik Barfod 

17.& 18. december  Privat arrangement i klubhuset 
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7. Eventuelt 

Intet 

 

8. Næste bestyrelsesmøde:   

Tirsdag den 07. december 2021 kl. 12.00 


