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Bestyrelsesmøde 03. august 2022 

Københavns Motorbådsklub   
 

København den 04.08.2022 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 03.08.2022  
Deltagere: Søren Madsen, Kim Madsen, Poul Olsen og Sonny Jonasson. 
Fraværende: Kenneth Pallier 
Referent: Sonny Jonasson  
 
1. Godkendelse af referat: 
Referatet af bestyrelsesmødet den 28.06.2022 blev godkendt. 
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
 
Nye aktive medlemmer: 
Ingen 
201495 (Vinterligger) Claus I. Jensen er udmeldt 
 
Nye støttemedlemmer: 
Ingen 
 
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: (201603 – 202001 - 202002 – 202004). 
(Stående ansøgninger vil i henhold til tidligere regel blive slettet ved årets udgang og vil ikke blive 
genoptaget, ledige pladser kan fremtidig kun søges af aktive medlemmer, når de bekendtgøres i 
referaterne)  
 
Grejskure:  Ingen ledige 
Følgende ansøgninger til grejskure er stadig gældende (201720 - 201803 – 201806 -202004) 
(Stående ansøgninger vil i henhold til tidligere regel blive slettet ved årets udgang og vil ikke blive 
genoptaget, ledige grejskure kan fremtidig kun søges af aktive medlemmer med båd, når de 
bekendtgøres i referaterne)       
 
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere 
Grejskure: Fondsmidler til renovering gennem klubhuspuljen, kræver en del formalia, inden der 
kan søges, herunder ændrede lejevilkår for arealet. Der arbejdes fortsat med klubbens lejevilkår, 
herunder uopsigelighed af lejemålet.  
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Pæle i kanalen: Ny ansøgning om tilskud gennem den A. P. Møllerske fond er endelig afslået  
 
Dispensation: Bestyrelsen genansøger om ny dispensation til etablering af pæle i kanalen. 
 
Lynetteholmen: Projektet følges stadig nøje af formanden, og opdateres fortsat løbende på KMK`s 
hjemmeside.  
 
El. tilslutning: De sidste el. tavler med EU el. stik er opsat.  
For brugere med 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.  
 
Usødygtige fartøjer på pladsen: Ejerne er kontaktet, og kontaktes igen. 
 
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer 
Ophalervogn: Der har været et uheld med ophalervognen i slæbestedet, som pludselig startede 
opkørsel af sig selv, med skade på en båd og vognenes vanger til følge. 
Betjeningsudstyret er udskiftet, og alt virker normalt igen. 
 
For hindring af lignende tilfælde er der besluttet betjenings tiltag: 
Betjeningsenheden skal altid anbringes i spilskuret efter brug. 
Hovedafbryderen skal altid afbrydes efter brug. 
 
Betjening: For at undgå yderligere fremtidige ulykker, er det ifølge vedtægterne kun personer 
udpeget af bestyrelsen der må foretage optagning og søsætning af både. 
Personerne er:   Alex Sørensen,  
  (I Alex fravær og nødsituationer): 
  Andreas Drescher 

Simon Bak Sørensen 
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. 
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Lørdag den 17. september  Dennis Helverskov 
   Privat arrangement i klubhuset 
 
Lørdag den 29. oktober  Poul Olsen 
   Privat arrangement i klubhuset  
 
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 
Der er igen konstateret uhumsk svineri på herretoilettet i klubhuset, dette skal ophøre, alle skal 
efterlade toiletterne rengjorte, det er ikke offentlige toiletter. 
 
8. Næste bestyrelsesmøde:   
Tirsdag den 06. september kl. 18.00 


