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Københavns Motorbådsklub   
 

København den 13.10.2022 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 12.10.2022  
Deltagere: Søren Madsen, Kim Madsen, Poul Olsen og Sonny Jonasson. 
Fraværende: Kenneth Pallier 
Referent: Sonny Jonasson  
 
1. Godkendelse af referat: 
Referatet af bestyrelsesmødet den 07.09.2022 blev godkendt. 
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
 
Nye aktive medlemmer: 
202291 Kim Asbech Vinterligger 
 
Nye støttemedlemmer: 
202266 Torben Malm 
 
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 
 
Dispensation: Ansøgning om ny dispensation til etablering af pæle på Bro 3 i kanalen afventer. 
 
 
 
 



 

Side 2 af 3 
Bestyrelsesmøde 12. oktober 2022 

 
Pæle i kanalen: Der er dialog i gang med Go-Boat om et muligt tilskud til finansiering af pæle på 
Bro 3. Nyt alternativt tilbud på etablering af pæle på Bro 3 indhentes så snart fornyet dispensation 
foreligger. 
 
Lynetteholmen: Projektet følges stadig nøje af formanden, og opdateres fortsat løbende på KMK`s 
hjemmeside.  
 
Usødygtige fartøjer på pladsen: To ejere kontaktes igen. 
 
Pæle i havnen: Manglende og løse pæle i havnen monteres og fastgøres senere i år, når bådene er 
på land, aftale er på plads. 
 
Sikkerhed i havnen afventer: William Broughton har som sikkerhedsrepræsentant foreslået 
etablering af ca. 5 stk. 6 kg brandslukkere fordelt på broerne.  
Derudover skal vandslanger på broerne efterses og i nødvendigt omfang fornyes. 
Bestyrelsen har godkendt iværksættelse af de nævnte tiltag. 
 
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer 
 
Fagudvalget er kommet rigtig godt fra start, med stor tilslutning.  
(Referat fra udvalgsmødet er vedlagt)  
 
Affaldscontainer: Der er smidt fiskeaffald i containeren med store omkostninger til følge for 
klubben. En halvt fyldt container har måttet tømmes, og er derefter sendt til rengøring på grund af 
stanken.  
Fiskeaffald må under ingen omstændigheder smides i containeren. Rens din fangst på havet! Så er 
der også lidt til måger og krabber.  
 
Øl / vand køleskabet: Grundet uregelmæssigheder med betaling af drikkevarer er en person, som 
ikke er medlem af KMK, blevet forment adgang til klubbens arealer og klubhus.   
 
5. Økonomi 
Ingen bemærkninger 
 
6. Større arrangementer og møder: 

 
KMK Kalender 2022  
 
Lørdag den 29. oktober aflyst 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 
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Søndag den 4. december  Kl. 14-17.00 Kraftværksvej 
Familie julehygge arrangement Invitation fremkommer 
 

KMK Kalender 2023 
 
Lørdag den 25. marts 2023. Amalie Ihle 
   Privat arrangement i klubhuset. 
 
Lørdag den 6. maj   Kl. 10.00  Bro 1.   
Standerhejsning   Kl. 10.30  Bro 3     

Kl. 12.00  Kraftværksvej 
 
Onsdag den 31. maj  Kraftværksvej 
100-års jubilæums reception (Invitation fremkommer)  
 
Lørdag den 3. juni  Lasse Munck Petersen 
   Privat arrangement i klubhuset 
 
Lørdag den 05. august 2023. William Broughton 
   Privat arrangement i klubhuset. 
 
Lørdag den 26. august  Kraftværkvej 
100 års Sommerfest  (Invitation fremkommer)  
 
Lørdag den 4. november   Kl. 15.00 Bro 1 
Standerstrygning  Kl. 15.30 Bro 3 
   Kl. 16.00 Kraftværksvej 
7. Eventuelt 
Intet 
 
8. Næste bestyrelsesmøde:   
Onsdag den 2. november kl. 18.00 
 
Bilag: Referatet fra Havne- og pladsudvalgets stiftende møde. 
 


