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Københavns Motorbådsklub 
 

Købenavn den 14.04.2010 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 13.04.2010 
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Henrik Norman Pedersen, Dan Ove Petersen, Kjeld Koushede, Ib 
Grønvaldt og Sonny Jonasson. 
Fraværende: Søren Hviid Poulsen 
Referent: Sonny Jonasson 
 
1. Godkendelse af referat: 
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 23.03.2010 blev godkendt.  
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
Der 2 nye medlemmer 
 
201001 Jørgen Hedegaard 
201002 Steffen Glismann 
 
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 
 
Synk på Bro 1 og 3. Arbejdet fortsætter på Bro 1 og 3 isen i vinter har ændret en del på bøjerne.. 
 
Fortøjningspæle. Opmåling af alle afstande mellem pælene i havnen henstår stadig. 
 
Pligtarbejde. Medlemmer der endnu ikke har udført pligtarbejde for 2009 er der en sidste frist den 
18. og 19. april 2010, henvendelse til formand Simon Bak tlf. 61 12 63 11. 
 
Frostsprængninger. Der har været er del frostsprængte rør og toilet på Bro 1 og 3 reparationerne er 
udført. 
 
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer: 
Pæle i havnen. Der pæle i havnen der har løsnet sig med isen, bestyrelsen undersøger muligheder 
for reetablering. 
 
Sikkerhedsstyrelsen har meddelt at de ønsker at foretage sikkerhedseftersyn af el. installationerne i 
havnen den 26. april kl. 12.00 – 12.30 Kjeld Koushede deltager fra bestyrelsen.  
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Toiletgulve. Der indkommet tilbud på ophugning og støbning og fliselægning af gulvene på 
toiletterne i havnen. 
Som nævnt på generalforsamlingen er der frist til start af opførelse af et galleri på græsarealet hvor den 
eksisterende badevogn står indtil 1. december 2010. Da der indgår et erstatningsbeløb til klubben til ny 
badevogn hvis byggeriet realiseres, kan bestyrelsen ikke disponere de tidligere vedtagne ændringer af bade 
og toiletforhold før fristens udløb. Bestyrelsen finder det derfor ikke hensigtsmæssigt at påbegynde 
renovering af toiletgulve, før de endelig planer for bade og toiletforhold er afklaret.   
Tilbuddet vil blive gemt til senere overvejelser. 
 
5. Økonomi 
Indbetalinger til og med d. 12.04.2010  kr. 274.128,-  
Udbetalinger  - - -  kr. 146.347,-  
Indestående kasse, bank og giro kr. 225.892,-  
 
6. Større arrangementer og møder: 
 
Lørdag den 01. maj  Kl. 10.00 Bro1 
Standerhejsning  Kl. 10.30 Bro 3 
   Kl. 12.00 Kraftværksvej 
  
(Klubben er vært for en let frokostanretning med lidt øl, vand eller vin).  
    
7. Eventuelt 
Intet 
 
8. Næste bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 18.maj 2010 kl. 17.00 
 
KMK Kalender 2010 
 
Lørdag den 01. maj  Kl. 10.00 Bro1 
Standerhejsning  Kl. 10.30 Bro 3 
   Kl. 12.00 Kraftværksvej 
 
 


