
Side 1 af 2 

Københavns Motorbådsklub 
 

Købenavn den 10.04.2009 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 07.04.2009 
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Dan Ove Pedersen, Søren Hvid Poulsen, og Sonny Jonasson. 
Fraværende: Henrik Norman Pedersen, 
Referent: Sonny Jonasson 
 
1. Godkendelse af referat: 
Referatet fra bestyrelsesmødet d.17.03.2009 blev godkendt.  
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
200114 Freddy Bentsen er udmeldt 
 
Bro 1 + 3 
Der er ingen ledige pladser på Bro1 og 3. 
 
Bro 4  
Ingen ledige pladser men ledige lånepladser. 
 
Bro 5 
Ingen ledige pladser men ledige lånepladser. 
 
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere 
 
Bro 1 Endelig lovliggøres af el. på Bro 1 sker i april og er færdigudført inden standerhejsningen. 
 
Pligtarbejde. For de medlemmer der mangler at udføre pligtarbejde er der arrangeret pligtarbejde 
weekenden den 25 – 26. april 2009, henvendelse skal ske til bestyrelsen, gerne via mail på klubbens 
nye hjemmeside. www.kmk1923.dk mail kmk@kmk1923.dk 
 
Slæbestedet. Reparation er delvist udført: 

1. Skinnerne er svejst til eksisterende underliggende jernbjælker. (udført af 
medlemmer). 

2. Løs beton er fjernet. (udført af medlemmer) 
3. Der støbes efterfølgende med beton. (aftale er på plads mellem medlemmer og 

entreprenør) 
 

Låsecylinder. Ole sørger for udskiftning af låsecylinder i døren ved hovedporten på Kraftværksvej, 
og indkøber låse til traktorskuret og ende skuret med el. tavler ved værkstedet. Låsene omlægges så 
klubnøglen passer. 

 
Hegnet. Reparation af hegnet mod go-cart banen og pigtråden på hovedporten henstår stadig. 
(Kan udføres som pligtarbejde). 
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4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer: 
Bestyrelsen besluttede at arrangere fællesspisning efter standerhejsningen på Kraftværksvej. 
Festudvalget sørger for det fornødne. 
 
Der vil blive indkøbt nye haveredskaber i fornødent omfang. (Formanden står for indkøbet) 
 
El. på Bro 3 skal gennemgås og lovliggøres kan udføres af kyndige som pligtarbejde.   
 
Synk på Bro 1 og 3 skal lægges på plads inden bådene kommer ind, broformændene indkalder til 
fællesarbejde. 
 
Klubbens buskrydder, er forsvundet, der indkøbes en ny. (Ole står for indkøbet) 
 
 
5. Økonomi 
Indbetalinger til og med d. 06.04.2009  kr. 152.466,- 
Udbetalinger - - -   kr. 151.652,- 
Indestående kasse, bank og giro kr. 161.016,- 
 
 
6. Større arrangementer og møder: 
Standerhejsning  
Lørdag den 02. maj   Kl. 10.00 Bro1 
Standerhejsning   Kl. 10.30 Bro 3 
    Kl. 12.00 Kraftværksvej 
Klubben er vært for en let buffet   Kl. 13.00 Kraftværksvej  
med øl, vand og vin   
    
7. Eventuelt 
intet 
 
8. Næste bestyrelsesmøde 
Tirsdag den12. maj 2009 kl. 18.00 
 
 
KMK Kalender 2009 
 
Lørdag/søndag 25/26 april  (For dem der endnu ikke har udført pligtarbejde) 
Ekstra pligtarbejde    
 
Lørdag den 02. maj  Kl. 10.00 Bro1 
Standerhejsning  Kl. 10.30 Bro 3 
   Kl. 12.00 Kraftværksvej 
 


