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Københavns Motorbådsklub 
 

Købenavn den 26.11.2008 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 25.11.2008 
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Dan Ove Pedersen, Søren Hvid Poulsen Ib Grønvaldt og  
Sonny Jonasson. 
Fraværende: Peter Ziolo,  
Referent: Sonny Jonasson 
 
1. Godkendelse af referat: 
Referatet fra bestyrelsesmødet d.21.10.2008 blev godkendt.  
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
200603  René Raabjerg Svendsen er udmeldt 
200107 Jens Puggaard er udmeldt 
 
Bro 1 + 3 
Der er en ledig plads på Bro 1 og flere ledige pladser på Bro 3 som kan søges af interesserede 
medlemmer.  
 
Bro 4  
Plads 410 bredde 230cm er tildelt 9801 Kurt Sørensen  
Plads 408A bredde 295cm opslås ledig og kan søges  
Plads 409 bredde 220cm er fortsat ledig og kan søges, men gæsteudlejes for vintersæsonen.  
Ansøgninger skal være bestyrelsen i hænde senest 21. december 2008.  
 
Bro 5 
Plads 515 er tildelt Peter Ziolo 
 
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.  
 
Galleri. Forhandlingerne med kommunen om afgivelse af areal til opførelse af et galleri er afsluttet.  
 
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer: 
 
Bestyrelsen har indgået aftale med Københavns Kommune om afgivelse af areal til opførelse af et 
galleri. 
Forhandlingerne er foregået på Københavns Rådhus med deltagelse fra KMK af: 
Simon Bak  Formand  
Manfred Petersen Juridisk rådgiver 
Claus Wohlert Bygningsteknisk rådgiver 
Sonny Jonasson Næstformand 
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Københavns Motorbådsklub har en uopsigelig lejekontrakt med kommunen indtil udgangen af 
2012, og kan herefter opsiges med kort varsel. Bestyrelsen har på den baggrund, og med ønsket om 
et fortsat positivt samarbejde, stillet sig positiv overfor kommunens ønske, om at få stillet en del af 
klubbens areal til rådighed for opførelse af et galleri. 
 
Følgende er aftalt mellem parterne.: 
 
1. Klubben afgiver en del af græsarealet tv. for havnen ind mod CCP til Københavns 
 Kommune tidligst 1. april 2009. 
2. Galleriejer Claus Andersen yder klubben en nyere brugt badevogn komplet installeret, 
3. samt bortkørsel af eksisterende badevogn. Den aftalte standard udgør en pris på ca. 
 55.000-Kr. Såfremt klubben ønsker en anden løsning, kan et tilsvarende beløb 
 udbetales som kontant kompensation. 
4. Galleriejer Claus Andersen og CCP foranstalter nyt hegn i 200cm højde opstillet i den 
 nye skellinie. 
5 Såfremt der ikke opnås byggetilladelse, eller byggeriet ikke er startet inden  
 1. december 2010 bortfalder aftalen. 
6. Der sker ingen ændringer i arealerne eller skellinier før byggeriet starter. 
 
Grejskure. Der er mangel på grejskure, så medlemmer der ikke længere benytter deres grejskure, 
opfordres til at henvende sig til bestyrelsen, så andre kan få glæde af dem.  
 
Pligtarbejde. Medlemmer der ikke har udført pligtarbejde vil modtage girokort for manglende 
pligtarbejde. Bestyrelsen har besluttet at give en sidste mulighed for at træffe en aftale om anvisning 
af manglende pligtarbejde. Henvendelse skal ske til bestyrelsen snarest, gerne via mail på klubbens 
nye hjemmeside. www.kmk1923.dk mail kmk@kmk1923.dk 
 
Trådløs internetforbindelse. Søren Hvid Poulsen stillede forslag om en trådløs 
internetforbindelse, så klubbens medlemmer med bærbare computere i klubben eller på bådene, kan 
gå på nettet og få vejeudsigter ajourføre sig med klubbens hjemmeside m.v.  
Internetforbindelsen påtænkes etableret som erstatning for fastnettelefonen på kontoret som kun 
yderst sjældent benyttes. 
 
5. Økonomi 
Indbetalinger til og med d. 20.11.2008  kr. 466.623,- 
Udbetalinger - - -   kr. 440.897,- 
Indestående kasse, bank og giro kr.  98.063,- 
 
6. Større arrangementer og møder: 
Julebanko 
Lørdag den 29 november  Kl. 15.00 Årets bankospil 
 
7. Eventuelt 
Den officielle årlige nytårsreception har de senere år haft en meget lille tilslutning, bestyrelsen har i 
den anledning ændret receptionen til et klubmøde lørdag den 10. januar kl. 15.00 i klubhuset hvor 
klubbens nye hjemmeside vil blive præsenteret og gennemgået.  
Der vil blive serveret øl, vin og snacks ved mødet. 
 
8. Næste bestyrelsesmøde 
Lørdag den 10. januar 2009 kl. 14.00 


