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Københavns Motorbådsklub 
 

Købenavn den 29.09.2009 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 22.09.2009 
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Dan Ove Pedersen, Søren Hvid Poulsen,  
Henrik Norman Pedersen, O.P. Hansen og Sonny Jonasson. 
Referent: Sonny Jonasson 
 
1. Godkendelse af referat: 
Referatet fra bestyrelsesmødet d.18.08.2009 blev godkendt.  
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
7325  Erik V. Hansen er afgået ved døden.   
 
Bro 1 + 3 
Der er få ledige lånepladser på Bro1 og 3. 
 
Bro 4  
Ingen ledige pladser. 
 
Bro 5 
Et medlem har ikke betalt sommerleje, pladsen vil blive opslået ledig til nytår såfremt der ikke 
betales. 
 
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere 
 
Synk på Bro 1 og 3. Udføres i september, der er truffet aftale med dykker. 
 
Politiet har i forbindelse med klimatopmødet i København i december forlangt alle både på Bro 1 
fjernet senest ved udgangen af november. 
Bro 3 berøres ikke, det forventes at resterende både fra bro 1 kan lægges på bro 3 og i havnen. 
 
Fortøjningspæle. Opmåling af alle afstande mellem pælene i havnen henstår stadig. 
 
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer: 
Der er indkommet skriftlig klage over navngivne medlemmer af klubben. Klagerne omhandler 
følgende punkter.: 
 
1. Udviser en adfærd der tyranniserer andre medlemmer, opføres sig upassende, spiller 

høj musik i klubhuset, på terrassen og i bådene.  
2. Opførsel der misrygter klubbens navn og rygte.  
3. Sejler beruset ind og ud af havnen, opføres sig upassende i andre havne, tænder bål på 

Saltholm, og skydes til måls efter fugle på øen med luftgevær. 
4. Manglende oprydning, askebægre efterlades fyldte, mad og diverse trædes ned i 

tæppet. 
5. Toiletter efterlades svinet til med afføring og opkast. 
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6. Døre og vinduer efterlades åbne og ulåste når klubben forlades. 
7. Generer andre medlemmer der med bestyrelsens tilladelse holder privat fest i 

klubhuset  
8. En søn af medlemmer opholder sig i klubben uden forældrenes opsyn, drikker øl i 

klubhuset, og udviser truende adfærd overfor andre medlemmer.  
 
De implicerede medlemmer indkaldes til næste bestyrelsesmøde med henblik på vurdering af 
deres fortsatte medlemskab af klubben. 
 
5. Økonomi 
Indbetalinger til og med d. 20.09.2009  kr. 333.676,- 
Udbetalinger - - -   kr. 297.565,- 
Indestående kasse, bank og giro kr.   20.597,- 
 
6. Større arrangementer og møder: 
 
Pligtarbejde  10 – 11. oktober kl.10.00 – 14.00 
    
7. Eventuelt 
Orientering om anløbsforbud Københavns Havn se vedlagte opslag fra By & Havn: 
 
8. Næste bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 20.oktober 2009 kl. 17.00 
 
KMK Kalender 2009 
 
Fiskekonkurrence 2  10. oktober 
 
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  
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