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Københavns Motorbådsklub 
 

Købenavn den 23.05.2009 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 12.05.2009 
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Dan Ove Pedersen, Søren Hvid Poulsen, Henrik Norman 
Pedersen, jan Steffensen og Sonny Jonasson. 
Referent: Sonny Jonasson 
 
1. Godkendelse af referat: 
Referatet fra bestyrelsesmødet d.07.04.2009 blev godkendt.  
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
9812 Niels Pedersen er udmeldt. 
200112 Jens Hornelund er udmeldt. 
 
Bro 1 + 3 
Der er ingen ledige pladser på Bro1 og 3. 
 
Bro 4  
Ingen ledige pladser. 
 
Bro 5 
Ingen ledige pladser. 
 
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere 
 
Bro 1 Endelig lovliggøres af el. på Bro 1 er afsluttet. 
 
Pligtarbejde. Der var god tilslutning til udførelse af manglende pligtarbejde i weekenden den 25 – 
26. april 2009.  
 
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. Låsecylinder i døren ved hovedporten på Kraftværksvej er udskiftet, og låse til 
traktorskuret og ende skuret med el. tavler ved værkstedet er indkøbt. Låsene er omlagt så 
klubnøglen passer. 

 
Hegnet. Reparation af hegnet mod go-cart banen og pigtråden på hovedporten henstår stadig. 
(Kan udføres som pligtarbejde). 

 
Haveredskaber. Formanden har indkøbt nye haveredskaber i fornødent omfang.  
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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. 
 
Buskrydder. Ole har indkøbt ny som erstatning for den forsvundne. 
 
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer: 
Fortøjningspæl. En fortøjningspæl i havnen er knækket og flere er i dårlig stand (Ole undersøger 
om han kan låne værktøj til at udføre udskiftning).   
 
Bøjer. Der er bestilt nye bøjer kæder og synk til Bro 1 og 3.  
 
Kaffemaskine. Der er indkøbet en ny kaffemaskine til klubhuset. 
 
Affaldssortering. Bent Sjøberg har taget initiativ til affaldssortering i havnen, bestyrelsen sætter 
det fornødne i gang. 
 
Rotter. Der er konstateret rotter i havnen, bestyrelsen underretter kommunen. 
 
Jordrensningsanlægget på Prøvestenen har givet anledning til støvgener. Bestyrelsen har rettet 
henvendelse til kommunen, anlægget har efterfølgende fået installeret vandforstøvningsanlæg for at 
forhindre fremtidige gener.    
 
5. Økonomi 
Indbetalinger til og med d. 07.05.2009  kr. 304.441,- 
Udbetalinger - - -   kr. 172.382,- 
Indestående kasse, bank og giro kr. 218.711,- 
 
6. Større arrangementer og møder: 
Fællestur til Flakfortet  
Lørdag den 30. maj    
Grillen er klar   Kl. 14.00  
Medbring selv mad og drikkevarer 
    
7. Eventuelt 
Bestyrelsen vil gerne sende en stor tak til festudvalget (Poul og Marianne) for et særdeles vellykket 
arrangement ved standerhejsningen den 2. Maj. 
 
8. Næste bestyrelsesmøde 
Tirsdag den16. juni 2009 kl. 18.00 
 
KMK Kalender 2009 
 
Lørdag30. maj  Fællestur til Flakfortet 
 
Fiskekonkurrence 1  12. september 
 
Fiskekonkurrence 2  16. september 
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Standerstrygning  Kl. 15.00 Bro 1 
Lørdag den 7. november  Kl. 15.30 Bro 3 
   Kl. 16.00 Kraftværksvej  
   
 


