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Københavns Motorbådsklub   
 

København den 20.01.2022 

 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 19.01.2022  
Deltagere: Søren Madsen, Kim Madsen, Kenneth Pallier, og Sonny Jonasson. 
Fraværende: Poul Olsen 
Referent: Sonny Jonasson  
 
1. Godkendelse af referat: 
Referatet fra bestyrelsesmødet den 07.12 2021 blev godkendt.  
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
Medlemmer afgang: Mangeårigt medlem 6509 OP Hansen er udmeldt pr. 1. januar 2022 
 
Nye aktive medlemmer: 
Ingen 
 
Nye støttemedlemmer: 
202251 Christian Frederiksen.  
202252 Ole Birk Olesen  
202253 Rasmus Kloster Bro 
202254 Miklos Szabo  
 
Bådpladser 
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:  Skur nr. 4 er ledigt og kan søges indtil den 15. februar 2022.  
Følgende ansøgninger til grejskure er stadig gældende (201605 - 201720 - 201803 – 201806 -
202004).  
 
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere 
Grejskure: Fondsmidler til renovering af skure, kan søges gennem klubhuspuljen, ansøgningen 
kræver en del formalia, inden der kan søges, der arbejdes videre med sagen. 
 
Pæle i kanalen: Ny ansøgning opdelt i etaper er afsendt, der er endnu ikke kommet svar på 
ansøgningen. 
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Lynetteholmen: Projektet følges nøje af formanden med hensyn til indgåede aftaler. Der er nyt 
møde den 3. februar 2022 hvor formanden deltager. 
 
By & Havn udsender informationsbreve på deres hjemmeside, hvor interesserede kan følge 
udviklingen 
 
Redningsstiger i Frederiksholms Kanal: Trygfondens anbefalinger fra formandens møde med 
trygfonden den 26. oktober om sagen, vil blive effektueret til foråret. 
. 
Bedragerisag: Stadig ingen yderligere udvikling i sagen mod den tidligere kasserer. 
 
U- sødygtige fartøjer henstillet på pladsen:  En båd er bortkørt, de sidste to er sat til salg. 
Formanden følger op på salget, og forventer bådene solgt til foråret. 
 
Parkeringspladsen Skilt er bestilt, men reparation afventer.  
Der er i forbindelse med opgravning og asfaltering af Kraftværksvej sket betydelige skader på 
parkeringspladsen, sandsynlig vis forårsaget af vejentreprenørerne, formanden kontakter 
entreprenørerne. 
 
Klubmøde: Det fælles klubmøde i januar er udskudt grundet den verserende COVID-19 situation 
 
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer 
 
Nye aktive medlemmer: Da klubben råder over et beskedent antal bådpladser, og en meget lille 
afgang, kan ventetiden for en bådplads i KMK være årelang for nye støttemedlemmer der på sigt 
ønsker en bådplads  
For interesserede der mangler en bådplads, starter en ny Sejlklub Prøvestenen Syd op med plads til 
12–1.500 både 
Se annonceringen her: 
https://minbaad.dk/nyhed/archive/2022/19/january/article/nyetableret-sejlklub-provestenen-vil-vre-
partner-med-etablering-af-en-lystbaadehavn-paa-amager/ 
 
Information om hvordan man kommer ombord findes på foreningens hjemmeside: 
https://sk-prøvestenen.dk/ 
 
El. måler for Bro 4 er defekt, og skal udskiftes. El. Forbruget vil fremover blive kontrolaflæst 
jævnligt. 
 
5. Økonomi 
Foreløbigt årsregnskab blev forelagt med et tilfredsstillende resultat. 
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6. Større arrangementer og møder: 

 
KMK Kalender 2022 
 
Søndag den 27. marts  Kl. 10.00 Kraftværksvej 
Generalforsamling 
 
Lørdag den 7. maj   Kl. 10.00  Bro 1.   
Standerhejsning   Kl. 10.30  Bro 3     

Kl. 12.00  Kraftværksvej 
 
Lørdag den 21. maj  Henrik Bak 
   Privat arrangement i klubhuset 
 
Lørdag den 16. august  Kåre Birk 
   Privat arrangement i klubhuset 
 
7. Eventuelt 
Intet 
 
8. Næste bestyrelsesmøde:   
onsdag den 16. februar 2022 kl. 11.00 


