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Københavns Motorbådsklub   
 

København den 01.12.2022 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 30.11.2022  
Deltagere: Søren Madsen, Kim Madsen, Poul Olsen, Kenneth Pallier og Sonny Jonasson. 
Referent: Sonny Jonasson  
 
1. Godkendelse af referat: 
Referatet af bestyrelsesmødet den 02.11.2022 blev godkendt. 
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
 
Afgående medlemmer: 200902 Niels Jørgen Christensen plads 415 er afgået ved døden 
 
Nye aktive medlemmer: 
202301 Thor Holm Christensen overtager medlemskab, båd og bådplads efter sin afdøde far 200902 
Niels Jørgen Christensens pr. 1. januar 2023.   
 
202292 Peter Frankelen Vinterligger 
 
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:  Grejskur nr. 41 er tildelt 201720 Lasse Munck. 
 
Følgende ansøgninger til grejskure er stadig gældende (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)       
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3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere 
Dispensation: Ansøgning om ny dispensation til etablering af pæle på Bro 3 i kanalen afsendes. 
 
Pæle i kanalen: Der er en god dialog i gang med Go-Boat med flere 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: Formanden er i dialog med ejerne. 
 
Pæle i havnen: Manglende og løse pæle i havnen fastsættes og monteres, bestyrelsen igangsætter 
udførelse. 
 
Sikkerhed i havnen afventer: Etablering af ca. 5 stk. 6 kg brandslukkere fordelt på broerne, og  
Eftersyn af vandslanger, og i nødvendigt omfang fornyes. Udføres inden standerhejsning 2023 
 
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer 
Badevognen lukker og frostsikres for vinteren den 1. december 2023.  
 
Generalforsamling: Den ordinære generalforsamling blev fastsat til søndag den 19. marts kl. 10.00 
i klubhuset (Reserver dagen nu) 
 
Klubhuset: 200706 Calle Henriques har bestyrelsens tilladelse til et privat arrangement i klubhuset 
torsdag den 18. maj 2023. 
 
Klubhuset: 200508 Jesper Rølund har bestyrelsens tilladelse til et privat arrangement i klubhuset 
søndag den 20. maj 2023. 
 
Pligtarbejde: 24 aktive medlemmer mangler udførelse af pligtarbejde, og får tilsendt en regning fra 
kassereren. 
 
5. Økonomi 
Kassereren og klubbens revisorer har gennemgået regnskab og bilag uden bemærkninger. 
 
6. Større arrangementer og møder: 

 
KMK Kalender 2023 
 
Lørdag den 14. januar  201608 Morten Krabbe 
   Privat arrangement i klubhuset. 
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Lørdag den 21. januar  202201 Andreas Drescher 
   Privat arrangement i klubhuset 
 
Søndag den 19. marts  Ordinær generalforsamling  
Generalforsamling  i klubhuset Kraftværksvej. 
 
Lørdag den 25. marts.  201719 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 
 
Torsdag den 18. maj  200706 Calle Henriques  
   Privat arrangement i klubhuset 
 
Søndag den 20. maj  200508 Jesper Rølund. 
   Privat arrangement i klubhuset 
 
Søndag den 28. maj  201707 Svend Erik Dahl 
   Privat arrangement i klubhuset 
 
Onsdag den 31. maj  100-års jubilæums reception  

Kraftværksvej 
   (Invitation fremkommer)  
 
Lørdag den 03. juni  100 års Sommerfest  

Kraftværkvej 
   (Invitation fremkommer)  
 
Lørdag den 05. august 2023. William Broughton 
   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 
Intet 
 
8. Næste bestyrelsesmøde:   
Onsdag den 11. januar kl. 18.00 


