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Københavns Motorbådsklub 
 

Købenavn den 11.02.2009 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 10.02.2009 
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Dan Ove Pedersen, Søren Hvid Poulsen, Peter Ziolo,  
Ib Grønvaldt, Henrik Norman og Sonny Jonasson. 
Referent: Sonny Jonasson 
 
1. Godkendelse af referat: 
Referatet fra bestyrelsesmødet d.10.01.2009 blev godkendt.  
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
8404 Andrej Lipenski er afgået ved døden 
200901 Henrik Hillerup er optages som nyt medlem (kun vinterplads). 
 
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 409 bredde 220cm har været ledig et år og genopslås, eventuelt til et nyt medlem.  
Ansøgninger skal være bestyrelsen i hænde senest 10. marts 2009.  
 
Bro 5 
Ingen ledige pladser 
 
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. 
 
Grejskure. Alle grejskure er udlejet.  
 
Pligtarbejde. Enkelte medlemmer mangler stadig pligtarbejde, henvendelse kan stadig skal ske til 
bestyrelsen, gerne via mail på klubbens nye hjemmeside. www.kmk1923.dk mail kmk@kmk1923.dk 
 
Slæbestedet. Reparation vil blive udført som følger: 

1. Skinnerne svejses til eksisterende underliggende jernbjælker. (udføres af 
medlemmer). 

2. Løs beton fjernes. (udføres af medlemmer) 
3. Der støbes efterfølgende med beton. (udføres af entreprenør) 
 
Låsecylinder. Udskiftning af låsecylinder i døren ved hovedporten på Kraftværksvej henstår 
stadig. 
 
Hegnet. Reparation af hegnet mod go-cart banen og pigtråden på hovedporten henstår stadig. 
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4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer: 
 
KMK har fået henvendelse fra Wedels palæ som råder over kajen i forlængelse af Bro 3 til Prinsens 
Bro i Frederiksholms Kanal.  
KMK har fået tilbudt leje af det ubenyttede stykke kaj. Der tale om ca. 20 meter, som åbner 
mulighed for et yderligere antal bådpladser. KMK har tilbudt samme leje som der betales for Bro 3 i 
øjeblikket. Vi afventer stadig svar på tilbuddet    
 
Bestyrelsen fremsender forslag til godkendelse på generalforsamlingen om nedsættelse af et udvalg 
til gennemgang og revision af KMK´s love og vedtægter, for senere endelig godkendelse på næste 
generalforsamling.. 
Udvalget foreslås bestående af formanden, revisoren og et medlem udpeget af generalforsamlingen. 
 
Dagsordenen for den kommende generalforsamling blev godkendt. 
Peter Ziolo ønsker ikke genvalg.  
Bestyrelsen foreslår Henrik Norman som erstatning for Peter Ziolo. 
 
5. Økonomi 
Årsregnskabet for KMK blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen, og er overgået til revision. 
 
Kantineregnskabet er godkendt af revisoren. 
 
6. Større arrangementer og møder: 
Generalforsamling 
Søndag den 29 marts 2009  Kl. 10.00 i klubhuset på Kraftværksvej. 
   (Husk sommertid). 
 
7. Eventuelt 
intet 
 
8. Næste bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 17. marts 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 
 


