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Københavns Motorbådsklub 
 
Referat af ordinær generalforsamling søndag den 29. marts 2009 kl. 10.00 i klubhuset  
 
Formanden bød velkommen, og udbad sig forslag til dirigent. 
 
Punkt 1. Valg af dirigent 
 
Ole Bjarrum blev valgt som dirigent.  
Han takkede for valget og oplyste dagsorden og regler for afholdelse af generalforsamlingen, og erklærede 
herefter generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 
 
Punkt 2. Årsberetning ved formanden  
 
Simon Bak, fremhævede et godt og frugtbart samarbejde i bestyrelsen. 
Der har været behandlet meget få personsager, og stemningen i klubben er blevet meget bedre. 
 
Beo 4 har fået ny broformand, tidligere klubformand Flemming Elniff Larsen er tiltrådt som broformand. 
Der er vedtaget nye retningslinjer for brug og adfærd på området. 
   
Der har været ført forhandlinger på rådhuset omkring afgivelse af areal i forbindelse med opførelse af et nyt 
galleri tegnet af den kendte arkitekt Olafur Eliasson. Bestyrelsen har været bistået af Claus Wohlert og vor 
juridiske ekspert Manfred Petersen. 
I forbindelse med det ønskede byggeri har bestyrelsen udskudt ombygningen af nye bade og toiletfaciliteter, 
idet der i opførelsen af et nyt galleri indgår en ny badevogn som erstatning for den eksisterende.  
 
Bro 3 har fået det længe ventede toilet. Dette ikke uden besværligheder, kloakeringen måtte flyttes grundet 
fjernvarmeledninger i gaden. 
  
Der er blevet oprettet internetforbindelse i havnen på Kraftværksvej, som frit kan benyttes af klubbens 
medlemmer. 
 
Nytårskuren og julestuen er blevet droppet grundet manglende tilslutning. 
 
Det har været svært at motivere medlemmer til pligtarbejde, bestyrelsen har givet medlemmer mulighed for 
at udføre pligtarbejde udover de fastsatte weekender, det skal senere vise sig om det har været en succes.   
 
Synk og bøjer er stadig et problem på Bro 1 og 3. Det er medlemmernes pligt selv at sørge for at få sin båd 
ordentligt fortøjet. 
 
Der var ingen bemærkninger til formandens beretning, og beretningen blev enstemmigt godkendt.  
 
Punkt 3. Årsregnskab for kantine og KMK 
 
Regnskabet for 2008 
 
Kantineregnskab 
Kassereren Dan Ove Pedersen, gennemgik regnskabet for kantinen. Omsætningen er gået ned, men 
regnskabet udviste et overskud på 2.603 Kr. 
 
Regnskabet er godkendt af revisor for kantineregnskabet Torben Leig Andersen 
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Regnskabet blev godkendt.  
 
Klubregnskab 
 
Dan Ove Petersen gennemgik Status og regnskabet for KMK 2008.  
 
Det samlede driftsresultat udviste et underskud på 56.227 Kr. 
 
Den største post negative post var kursfald på aktier i Jyske Bank 
 
Aaberg med flere mener ikke bestyrelsen bør investere i aktier. 
 
Amdal var stærkt utilfreds med regnskabets opstilling idet der efter hans mening manglede en balance der 
viser aktiver og passiver, samt klubbens egenkapital, han var ligeledes enig med andre om at klubbens midler 
ikke skal investeres i aktier. 
 
Dan Ove erklærede sig på hans og bestyrelsens vegne enig i at klubbens midler ikke skal investeres i aktier 
men anbringes i banker til bedst mulig forrentning. De omtalte aktier blev købt af en tidligere bestyrelse i 
midten af 90`erne. Den samlede kostpris på de omtalte aktier har været ca. 10.000 Kr. og repræsenterede ved 
årets udgang en værdi af 36.704 Kr. 
. 
Der var delte meninger om aktierne skulle sælges nu, uanset kurs, eller det skulle overlades til bestyrelsen, at 
afhænde dem på et af bestyrelsen skønnet gunstigt tidspunkt. 
 
Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at afhænde aktierne, når bestyrelsen finder det bedst 
muligt. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Punkt 4 Fremlæggelse af budget for 2009/10 
 
Budgettet blev godkendt uden kommentarer.  
 
Punkt 5 Forslag  
 

1) Bestyrelsen foreslår 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. 
Forslaget blev vedtaget, således at bestyrelsen udpeger et medlem blandt klubbens medlemmer, 
men generalforsamlingen peger på Torben Leig Andersen, som desværre ikke kunne være til stede. 
Såfremt han ikke ønsker at deltage, udpeger bestyrelsen et andet medlem med høj anciennitet 

 
2) Fra Preben Thorup er fremsat følgende forslag: 

Forslag til ændring af § 4 
  Økonomi og regnskab, sidste linje 
 Vinterpladsleje forfalder til betaling den 10. oktober, og betales uanset hvor båden er placeret. 
 
 Ny § 4 Økonomi og regnskab, sidste linje ændres til: 
 Vinterpladsleje forfalder til betaling den 10. oktober. 
 Såfremt et medlem ikke benytter vinterplads, skal der ikke betales leje. 
 
Forslaget blev ved den efterfølgende afstemning forkastet. 
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3) Fra Kjeld Jørgensen og Erik Aaberg er fremsat følgende forslag:  
Der bygges 13 nye skure i havnen, forslaget omhandler følgende: 
Nedgravning af sokkelsten 
Lægning af 50*150 mm en trykimprægneret bund. 
Lægning af 21mm krydsfinergulv. 
Opstilling af 45*100 regler som yderskelet. 
Montering af trykimprægnerede profilbrædder som udvendig beklædning. 
Oplægning af 45*125 mm spær med fald mod bagsiden. 
Montering af lægter og sorte stål tagplader. 
Opstilling af skillerum i 18 mm krydsfinerplader mellem skurene. 
Fremstilling af 13 revledøre med stalddørsgreb og hængsler. 
Samlet pris ekskl. moms Kr. 171.200,00 

 
Uden for tilbud: Maler arbejde tegninger og ansøgning om byggetilladelse.  
Finansieringen kan bestå af et indskud til de nye grejskure samt leje, som klubben administrerer.  
 

Forslagets behov, samt eksisterende skures nuværende tilstand blev debatteret, herunder muligheden for en billigere 
løsning.   
 
Kassereren oplyste at der er i øjeblikket en person på venteliste til et skur.  
 
Forslaget blev efterfølgende ændret til: Bestyrelsen arbejder videre med at belyse behovet og mulighederne for 
opførelse af nye skure, og undersøger hvorledes disse evt. kan finansieres. Et nyt forslag vil skulle behandles på en 
kommende generalforsamling. 
 
Forslaget blev vedtaget  
 

4) Fra Erik Åberg er fremsat følgende forslag: 
Åbning af køkkenet for alle medlemmer 

 
Dan Ove Oplyste at køkkenet er underlagt tilsyn af fødevarekontrollen, og har i øjeblikket en elite smiley, som sikkert 
ikke kan opretholdes hvis køkkenet er åbent for alle. 
 
Mette Marie frarådede at åbne køkkenet hun har dårlig erfaring fra kollegier. 
 
Formanden oplyste at der var køkkenfaciliteter i juniorhuset, som kan anvendes til madlavning m.m. 
 
Forslaget blev forkastet   

 
Punkt 6. Valg 
 
Følgende er på valg: 

a) Formand:  Simon Bak Sørensen  
b) Bestyrelsesmedlem  Søren Hvid Poulsen  
c) Bestyrelsesmedlem:  Bestyrelsen foreslår Henrik Norman Pedersen  
d) Suppleant:    
e) Revisor for KMK:  Ib Grønvaldt  
f) Revisorsuppleant  Niels Amdal (for 1 år) 
g) Revisor for kantinen:  Torben Leig Andersen (for 1 år) 

 
Formanden:   Simon Bak Sørensen blev genvalgt uden modkandidater 
Bestyrelsesmedlem:  Søren Hvid Poulsen blev genvalget uden modkandidater 
Bestyrelsesmedlem: Henrik Norman Pedersen blev valgt for 1 år der var ingen modkandidater. 
Suppleant:  Jan Steffensen blev valgt for 2 år, efter afstemning, der var en modkandidat. 
Revisor for KMK: Ib Grønvaldt blev genvalgt for 1 år, der var ingen modkandidater. 
Revisorsuppleant: Niels Amdal blev genvalgt for 1 år, der var ingen modkandidater.  
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Revisor for kantinen: Torben Leig Andersen blev genvalgt for 1 år, der var ingen modkandidater. 
Den samlede bestyrelse består herefter af: 
 
Formand:  Simon Bak Sørensen (for 2 år) 
Kasser:  Dan Ove Pedersen (for 1 år) 
Bestyrelsesmedlem: Sonny Jonasson (for 1 år) 
Bestyrelsesmedlem: Søren Hviid Poulsen (for 2 år) 
Bestyrelsesmedlem: Henrik Norman Pedersen (for 1 år) 
Suppleant:  O.P. Hansen  (for 1 år) 
Suppleant:  Jan Steffensen  (for2 år) 
Revisor KMK:  Ib Grønvaldt  (for 1 år) 
Revisor kantinen: Torben Leig Andersen (for 1 år) 
Revisorsuppleant: Niels Amdal  (for 1 år) 
 
 
Punkt 7 Eventuelt 
 
Tim foreslog opførelse af legeplads for børnene.  
 
Preben Thorup opfordrede KMK til at melde sig ind i Havneforum København, der i øjeblikket protesterer 
mod de nye broforbindelser til Holmen. 
 
Mette oplyste at hun igen i år står som arrangør af den årlige tur til Flakfortet, foreløbig dato 30. Maj, mere 
på KMK´s hjemmeside. 
 
Jørgen foreslog en aktionsdag hvor gamle ting og sager, trailere og andre ubenyttede ting på pladsen, blev 
solgt på en afholdt aktion.   
 
Der var flere medlemmer der mente pligtarbejdet var for dårligt arrangeret, hvilket var årsagen til det 
dårligere fremmøde, man burde måske ændre ordlyden til fællesarbejde. Der et stort antal nye medlemmer 
som kunne komme i bedre kontakt med andre medlemmer i forbindelse med fællesarbejde. 
 
Formanden meddelte at bestyrelsen ville tage de indkomne indlæg til efterretning, og bestræbe sig på i 
videst muligt omfang at effektuere de indkomne indlæg. 
 
Per Barfod kan fejre 50 års jubilæum i KMK og fik af formanden tildelt guldnålen. 
 
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden. 
 
Formanden takkede de fremmødte og dirigenten,  
 
Til sidst udbragte formanden et KMK Hurra. 

 
Generalforsamlingen sluttede kl. 11.55. 
 
 
 
 
 
Referent. Sonny Jonasson. den 29. marts 2009 Dirigent: Ole Bjarrum 
 
 


