
Side 1 af 2 

Københavns Motorbådsklub 
 
Købenavn den 22.10.2008 
 
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 21.10.2008 
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Dan Ove Pedersen, O.P. Hansen og Sonny Jonasson. 
Fraværende: Peter Ziolo, Søren Hvid Poulsen 
Referent: Sonny Jonasson 
 
1. Godkendelse af referat: 
Referatet fra bestyrelsesmødet d.16.09.2008 blev godkendt.  
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
8508  Kim Kristensen er udmeldt 
200308 Rasmus Pedersen overgår som støttemedlem 
200706 Carl Otto Henriques overgår som støttemedlem 
 
Bro 1 + 3 
Ingen ændringer 
 
Bro 4  
Plads 401 tildeles 8625 Frank Sørensen  
Plads 410 bredde 230cm opslås ledig 
Plads 409 bredde 220cm er fortsat ledig og kan søges.  
 
Bro 5 
Plads 501 tildeles 8207 Max Christensen 
Plads 515 Opslås ledig 
 
Ansøgninger skal være bestyrelsen i hænde senest 15. november 2008.  
 
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere 
 
Bro 1 Endelig lovliggøres af el. på Bro 1 er i gang  
 
Terrassen muligheden for afdækning af enderne på terrassen for at begrænse træk, henstår stadig.  
 
Hjemmesiden er aktiv, og kan besøges på www.kmk1923.dk/ 
 
Bromøde. Der blev afholdt bromøde for bro 4`s medlemmer tirsdag d. 23. september kl. 18.30 i 
klubhuset. Flemming Elniff Larsen blev valgt som ny broformand. Der blev truffet en beslutning 
som gælder alle KMK medlemmer: 
Alt fiskeaffald skal sejles ud forbi kuldkajen og først dumpes Øst for benzin øen, på den måde 
undgår man, at der eventuelt driver fiskeri affald ind på kabelbanes område.  
Referat fra mødet er udsendt og opslået i klubhuset. 
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Galleri. Forhandlingerne med kommunen om afgivelse af areal til opførelse af et galleri foregår 
stadig. 
 
Navigationskurset i KMK er aflyst, der kunne ikke samles deltagere nok, så kursister er henvist til 
andet kursussted.  
 
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer: 
 
Peter Ziolo har stille sig til rådighed på kontoret hver torsdag kl. 19-20 for modtagelse af 
henvendelser der ønskes behandlet på bestyrelsesmøder, samt salg af emblemer vimpler m.m.  
 
Banko. Bestyrelsen har besluttet at overskuddet fra sidste års banko på kr. 3.000,- bevilges til gaver 
til dette års banko. 
 
 
5. Økonomi 
Indbetalinger til og med d. 16.10.2008  kr. 443.439,- 
Udbetalinger - - -   kr. 439.062,- 
Indestående kasse, bank og giro kr.  71.062,- 
 
6. Større arrangementer og møder: 
Standerstrygning 
Lørdag den 1, november  Kl. 15.00 Bro1 
   Kl. 15.30 Bro 3 
   Kl. 16.00 Kraftværksvej 
        (Med standerfest se opslag, husk tilmelding senest 26.10) 
 
7. Eventuelt 
Næste nummer af udkigsposten udkommer i slutningen af december. 
Sidste frist for indlæg er 1. december 
 
8. Næste bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 25. november 2008 kl. 18.00  
 
KMK Kalender 2008 
 
Lørdag den 1, november  Kl. 15.00 Bro1 
Standerstrygning  Kl. 15.30 Bro 3 
   Kl. 16.00 Kraftværksvej 
   (med standerfest se opslag) 
  
Lørdag den 29 november  Kl. 15.00 Årets bankospil 


