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Københavns Motorbådsklub 
 

Købenavn den 19.08.2009 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 18.08.2009 
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Dan Ove Pedersen, Søren Hvid Poulsen, Henrik Norman 
Pedersen, Ib Grønvaldt og Sonny Jonasson. 
Referent: Sonny Jonasson 
 
1. Godkendelse af referat: 
Referatet fra bestyrelsesmødet d.16.06.2009 blev godkendt.  
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
Der er et nyt medlem: Christian Rathmann  200904 
9912  Erik Ole Petersen er afgået ved døden.   
200104  Morten Børkop er udelukket af klubben grundet fortsat restance efter flere rykkere. 
 
Bro 1 + 3 
Der er få ledige lånepladser på Bro1 og 3. 
 
Bro 4  
Ingen ledige pladser. 
 
Bro 5 
Ingen ledige pladser. 
 
Pladsen Kraftværksvej 
Støttemedlem 200951Swaner her betalt for ophold på pladsen indtil 1. oktober 
 
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere 
 
Slæbestedet. Endelig reparation udføres som pligtarbejde 
 
Synk på Bro 1 og 3. Udføres i september, der er truffet aftale med dykker. 
. 
Hegnet. Reparation udføres som pligtarbejde. 
 
Badevogn. Reparation og vedligeholdelse bør kunne udføres af medlemmer og vil blive godskrevet 
som pligtarbejde. 
 
Fortøjningspæle: Alle dårlige pæle i havnen er udskiftet. 
  
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer: 
Politiet har i forbindelse med klimatopmødet i København i december forlangt alle både på Bro 1 
fjernet senest ved udgangen af november. 
Situationen omkring Bro 3 er ikke endelig afklaret, nærmere instrukser følger. 
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Fødevarestyrelsen har atter været på uanmeldt besøg i klubben, alt var igen i skønneste orden, og 
vi er tildelt endnu en ELITE SMILEY. 
 
Renoflex er blevet bedt om at opstille en container for henholdsvis plastflasker og dåser. 
 
Fortøjningspæle. Alle afstande mellem pælene i havnen vil blive opmålt i løbet af efteråret, og 
priserne vil blive reguleret fra næste sæson. 
 
Pligtarbejde: Følgende weekender vil der blive arrangeret pligtarbejde: 
  26 – 27. september 2009 
  10 – 11. oktober 2009 
 
Grillfest. Bestyrelsen har måttet sande at interessen for den annoncerede grillfest den 28. august har 
været meget lille, de efterlyste initiativer er udeblevet, festudvalget er bortrejst på ferie, og ingen 
har kunnet tage over, dette har fået bestyrelsen til at aflyse arrangementet.  
 
5. Økonomi 
Indbetalinger til og med d. 10.08.2009  kr. 332.649,- 
Udbetalinger - - -   kr. 287.517,- 
Indestående kasse, bank og giro kr.  31.313,- 
 
6. Større arrangementer og møder: 
Fiskekonkurrence 1  12. september 
    
7. Eventuelt 
Der er stadig oliespild i havnen, implicerede bådejerne bedes venligst få dette stoppet. 
 
8. Næste bestyrelsesmøde 
Tirsdag den22.september 2009 kl. 17.00 
 
KMK Kalender 2009 
 
Fiskekonkurrence 1  12. september 
 
Fiskekonkurrence 2  16. september 
 
Pligtarbejde   27 – 27. september kl.10.00 – 14.00 
 
Pligtarbejde   10 – 11. oktober kl.10.00 – 14.00 
 
Standerstrygning  Kl. 15.00 Bro 1 
Lørdag den 7. november  Kl. 15.30 Bro 3 
   Kl. 16.00 Kraftværksvej  
   
 


