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Københavns Motorbådsklub   
 

København den 29.06.2022 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 28.06.2022  
Deltagere: Søren Madsen, Kim Madsen, Poul Olsen og Sonny Jonasson. 
Fraværende: Kenneth Pallier 
Referent: Sonny Jonasson  
 
1. Godkendelse af referat: 
Referatet fra bestyrelsesmødet den 24.05.2022 blev godkendt. 
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
 
Nye aktive medlemmer: 
Ingen 
 
Nye støttemedlemmer: 
202260 Lars Kre Juul 
202261 Kaja Helmsdal Henriques 
 
Bådpladser 
Bro 1 Ingen ledige pladser. 
Bro 3 Ingen ledige pladser.  
Bro 4 Ingen ledige pladser. Plads 414 er tildelt 200701 Thomas Rasmussen 
Bro 5 Ingen ledige pladser. Plads 505 er tildelt 201808 Stig Andersen. 
 
Følgende ansøgninger er stadig gældende: (201603 – 202001 - 202002 – 202004). 
 
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, er søgt gennem klubhuspuljen, ansøgningen 
kræver en del formalia, inden der kan søges, herunder ændrede lejevilkår for arealet. Der arbejdes 
fortsat med klubbens lejevilkår, herunder uopsigelighed af lejemålet.  
Bestyrelsen har besluttet at sende en ansøgning, da ansøgningsfristen er senest 15. juli. 
 
Pæle i kanalen: Ny ansøgning opdelt i etaper er afsendt, der er stadig ikke kommet svar på 
ansøgningen. Fonden har trods løfter ikke tilbagemeldt.  
Situationen er nu desværre den at dispensationen til etablering af pæle er udløbet, og der skal søges 
dispensation på ny. 
 



 

Side 2 af 3 
Bestyrelsesmøde 28. juni 2022 

 
Lynetteholmen: Projektet følges stadig nøje af formanden, og opdateres fortsat løbende på KMK`s 
hjemmeside.  
 
Shelter: Der arbejdes flittigt med  igangværende etablering af en kajak anløbsbro i forbindelse med 
shelterne.  
 
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer 
 
Kameraovervågningen er genetableret med nye kameraer, der dækker havnen, porten, 
parkeringspladsen og indgangen i klubhuset 
 
El. tilslutning: Der er monteret tavle med EU el. stik på bro 5, yderligere foreløbig to el. tavler vil 
blive opsat. Ved forventede større el. forbrug vil der blive krævet el. måler til afregning af det 
faktiske forbrug,  
El. målere udleveres ved henvendelse til bestyrelsen, der betales et depositum på kr. 500,- pr. måler.  
 
Øl/vand køleskabet: Det ser igen ud til at fungere tilfredsstillende med selvbetjening efter et større 
enkelt svind, dog er er der tilsyneladende enkelte der mener at man kan bytte lunkne øl og vand til 
kolde i køleskabet, dette er ikke tilladt, hvis man ønsker kolde øl eller vand skal de købes. 
 
Usødygtige fartøjer på pladsen: Ejerne er kontaktet, og kontaktes igen. 
 
5. Økonomi 
Ingen bemærkninger 
 
6. Større arrangementer og møder: 

 
KMK Kalender 2022  
 
Lørdag den 13. august  Kåre Birk 
   Privat arrangement i klubhuset 
 
Lørdag den 20. august  Brian Zink 
   Privat arrangement i klubhuset 
 
Lørdag den 27. august  Sommerfest i havnen. 
 
Lørdag den 3. september  Kenneth Pallier 
   Privat arrangement i klubhuset 
 
Lørdag den 17. september  Dennis Helverstrøm 
   Privat arrangement i klubhuset 
 
Lørdag den 29. oktober  Poul Olsen 
   Privat arrangement i klubhuset  
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Lørdag den 5. november   Kl. 15.00 Bro 1 
Standerstrygning  Kl. 15.30 Bro 3 
   Kl. 16.00 Kraftværksvej 
 

KMK Kalender 2023 
 
Lørdag den 6. maj   Kl. 10.00  Bro 1.   
Standerhejsning   Kl. 10.30  Bro 3     

Kl. 12.00  Kraftværksvej 
 
 
Lørdag den 3. juni  Lasse Munck Petersen 
   Privat arrangement i klubhuset 
 
Lørdag den 4. november   Kl. 15.00 Bro 1 
Standerstrygning  Kl. 15.30 Bro 3 
   Kl. 16.00 Kraftværksvej 
7. Eventuelt 
Rengøringsdamen har ferie indtil den 20. juli, alle medlemmer er selv ansvarlige for god hygiejne 
indtil videre. Skulle der være nogen eller nogen som kender nogen ,der mod betaling  er interesseret 
i rengøringsarbejdet i perioden indtil 20.juli, bedes de kontakte formanden snarest. 
 
8. Næste bestyrelsesmøde:   
Onsdag den 28. juni kl. 11.00 


