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Københavns Motorbådsklub 
 

Købenavn den 08.09.2010 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 07.09.2010 
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Henrik Norman Pedersen, Søren Hviid Poulsen, Kjeld Koushede, 
Dan Ove Pedersen og Sonny Jonasson. 
Referent: Sonny Jonasson 
 
1. Godkendelse af referat: 
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 17.08.2010 blev godkendt.  
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
Ingen ændringer 
 
Bro 1 + 3 
Der er ingen ledige pladser på Bro1 og 3. 
 
Bro 4  
Der er en låneplads på Bro 4 (Plads 403). 
 
Bro 5 
Ingen ledige pladser 
 
Grejskure 
Grejskur nr. 80 er fortsat ledigt og kan søges. 
 
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere 
 
Internetadgang. Der arbejdes stadig på at forbedre sende og modtageforholdene for det trådløse 
internet på Bro 1 og 3 
 
Synk på Bro 1 og 3. Bro 3 er stadig ikke reetableret efter kollaps på vejen. 
 
Fortøjningspæle. Opmåling af alle afstande mellem pælene i havnen henstår til udførelse. 
 
PBS. Indbetaling via PBS for at lette administrationen er klar og næste opkrævning sker via PBS.. 
 
Indbrud. Endelig afregning med forsikringsselskabet efter indbruddet mangler, de sidste 
håndværkerregninger efter skadesudbedring er endnu ikke fremkommet.   
 
Videoovervågning af pladsen og broerne, bestyrelsen har besluttet at fremlægge forslaget for 
medlemmerne på førstkommende generalforsamling, om hvor vidt man ønsker kontinuerlig 
overvågning af klubbens arealer. 
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4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer: 
Bestyrelsen har drøftet honorering af arbejde der udføres i klubben af medlemmer, og er kommet til 
følgende konklusion.: 
Alt arbejde i klubben skal udføres som pligtarbejde af klubben medlemmer. 
For arbejde der af praktiske årsager ikke kan udføres som pligtarbejde, skal følgende aftales og 
godkendes af bestyrelsen inden arbejdet påbegyndes: 
 
1. Arbejdets art 
2. Arbejdets præcise omfang 
3. Beløbsramme for arbejde og materialer 
 
Pligtarbejde: Pligtarbejdet blev fastsat til den 2. og 3. oktober kl. 10-14 
 
 
5. Økonomi 
Indbetalinger til og med d. x.xx.2010  Kan ikke oplyses grundet bankoverflytning.  
Udbetalinger  - - -  ----------------------------------------------------- 
Indestående kasse, bank og giro -----------------------------------------------------  
 
 
6. Større arrangementer og møder: 
 
Lørdag den 25. september Fiskekonkurrence 
Vi mødes i klubhuset   
Kl. 09.00  
 
7. Eventuelt 
Den efterlyste båd Tais er fundet, eftersøgningen indstilles. 
 
8. Næste bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 12.oktober 2010 kl. 17.00 
 
KMK Kalender 2010 
 
Fiskekonkurrence 1  lørdag den 25. september  
Mødested kl. 09.00 i klubhuset 
 
Pligtarbejde   02 – 03. oktober kl.10.00 – 14.00 
 
Standerstrygning  Kl. 15.00 Bro 1 
Lørdag den 6. november  Kl. 15.30 Bro 3 
   Kl. 16.00 Kraftværksvej  
 


