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Københavns Motorbådsklub 
 

Købenavn den 11.01.2009 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 10.01.2009 
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Dan Ove Pedersen, Søren Hvid Poulsen og Sonny Jonasson. 
Fraværende: Peter Ziolo,  
Referent: Sonny Jonasson 
 
1. Godkendelse af referat: 
Referatet fra bestyrelsesmødet d.25.11.2008 blev godkendt.  
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
200610 Jan Erik Messmann er udmeldt 
 
Bro 1 + 3 
Der er en ingen ledige pladser på Bro 1, men stadige ledige pladser på Bro 3 som kan søges af 
interesserede medlemmer.  
 
Bro 4  
Plads 408A er tildelt 200802 Kjeld Jørgensen  
Plads 409 bredde 220cm er fortsat ledig og kan søges, men gæsteudlejes for vintersæsonen.  
Ansøgninger skal være bestyrelsen i hænde senest 10. februar 2009.  
 
Bro 5 
Ingen ledige pladser 
 
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere 
 
Bro 1 Endelig lovliggøres af el. på Bro 1 er stadig i gang  
 
Terrassen muligheden for afdækning af enderne på terrassen for at begrænse træk, henstår stadig.  
 
Grejskure. Der er stadig mangel på grejskure, så medlemmer der ikke længere benytter deres 
grejskure, opfordres fortsat til at henvende sig til bestyrelsen, så andre kan få glæde af dem.  
 
Pligtarbejde. En del medlemmer har henvendt sig for at udføre manglende pligtarbejde, 
arbejdslister er under udarbejdelse. Henvendelse kan stadig skal ske til bestyrelsen, gerne via mail 
på klubbens nye hjemmeside. www.kmk1923.dk mail kmk@kmk1923.dk 
 
Trådløs internetforbindelse er etableret i klubhuset, alle med en computer kan koble sig på 
Internettet i klubhuset eller fra både i havnen, så spændende nyheder på klubbens hjemmeside, 
vejrudsigter for lystsejlere m. m. kan følges.  
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4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer: 
 
Slæbested. Bestyrelsen har modtaget tilbud på renovering af slæbested, og boltværk ind mod 
klubhuset. Tilbuddet er i en størrelsesorden, der kræver generalforsamlingsbeslutning.  
Bestyrelsen vil foretage en revurdering af entrepriseomfanget, med henblik på kun at få udført 
presserende reparationer.   
 
Hegnet mod go-cart banen skal repareres efter indbrud, formanden kontakter go-cart banen for 
aftale om økonomisk deling af udgifterne. 
 
Låsecylinder i dør ved hovedporten på Kraftværksvej en meget slidt og skal udskiftes snarest. 
 
Jan Erik Messmann 200610 har efter sin udmeldelse forlangt sit indskud tilbage, dette er blevet 
klart afvist af bestyrelsen med henvisning til vedtægternes § 4a 
(Ved optagelse betaler aktive medlemmer indskud som ikke tilbagebetales). 
Jan Erik Messmann var ved sin indmeldelse bekendt med, at der var lange udsigter for anvisning af 
en fast plads, til en båd af den aktuelle størrelse. 
 
5. Økonomi 
Afventer årsregnskab 
 
6. Større arrangementer og møder: 
Generalforsamling 
Søndag den 29 marts 2009  Kl. 10.00 i klubhuset på Kraftværksvej. 
   (Husk sommertid). 
 
7. Eventuelt 
Medlemmer der har både på land på vinterpladsen i klubben, bør venligst jævnligt tilse deres både 
for løse presenninger, ustabile bukke m.v. Det er medlemmernes ansvar at båden står stabilt, og 
ikke medfører skade på andre både.  
 
8. Næste bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 10. februar 2009 kl. 18.00 
 
KMK Kalender 2009 
 
Søndag den 29 marts 2009  Kl. 10.00 i klubhuset på Kraftværksvej. 
Generalforsamling  (Husk sommertid). 
 
Lørdag den 02. maj  Kl. 10.00 Bro1 
Standerhejsning  Kl. 10.30 Bro 3 
   Kl. 12.00 Kraftværksvej 
 


