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Københavns Motorbådsklub 
 

Købenavn den 18.08.2010 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 17.08.2010 
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Henrik Norman Pedersen, Søren Hviid Poulsen, Kjeld Koushede 
og Sonny Jonasson. 
Referent: Sonny Jonasson 
 
1. Godkendelse af referat: 
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 15.06.2010 blev godkendt.  
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
2 aktive medlemmer er udmeldt:  
200006 Mogens Sonne er udmeldt 
200704 Mark Holst-Mikkelsen er udmeldt 
 
Støttemedlem 
9702  Gunner E. Nielsen er afgået ved døden 
 
Bro 1 + 3 
Der er ingen ledige pladser på Bro1 og 3. 
 
Steffen Glismann er tildelt låneplads på Bro 3 
(Båd LM 23 navn Jenny) 
 
Bro 4  
Der er en låneplads på Bro 4 (Plads 403). 
 
Bro 5 
Bent Sjøberg plads 511 har solgt sin båd, pladsen er foreløbig tildelt som låneplads. 
Der er en låneplads på Bro 5 (Plads 502). 
 
Plads 514  Følgende medlemmer har søgt pladsen: 
 201001  Jørgen Hedegaard 
 200902 Niels J. Christensen 
 200803 Johnny Streit 
 200307 Søren Hviid Poulsen 
 
Plads 514 er tildelt  200307 Søren Hviid Poulsen 
 
Grejskur nr.72 er tildelt 201001 Jørgen Hedegaard. 
 
Grejskur nr. 80 er fortsat ledigt og kan søges. 
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3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere 
 
Internetadgang. Der er etableret trådløst internet adgang på Bro 1. Forbindelsen til Bro 3 er ikke 
helt på plads, men ændring af antennen forventes at løse problemet, adgangskoden er som i havnen. 
 
Synk på Bro 1 og 3. Arbejdet er stillet i bero indtil Bro 3 er reetableret efter kollaps på vejen. 
 
Pæle i havnen er atter på plads. 
 
Fortøjningspæle. Opmåling af alle afstande mellem pælene i havnen henstår til udførelse. 
 
Sikringsstyrelsen. De af sikringsstyrelsen påtalte mangler på el. installationerne i havnen er 
udbedret og sagen er lukket hos sikringsstyrelsen. Medlemmer der konstaterer defekter, bør straks 
meddele dette til bestyrelsen så ulykker undgås. 
 
 4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer: 
 
Indbrud. Der har den 22. juni været indbrud i klubben, udbyttet har været minimalt, men skaderne 
store. Skaderne er udbedret og forsikringsselskabet dækker udgifterne. 
Tyverialarmen er udskiftet med en mere tidssvarende model med udvendig visuel og akustisk 
alarm. Kontoret køkkenet og depotet er fortsat overvåget. 
 
Klubben har modtaget tilbud på videoovervågning af bygningen og tilstødende områder, bestyrelsen 
overvejer tilbuddet.   
 
PBS. Der arbejdes med fremtid indbetaling via PBS for at lette administrationen. 
 
TV. Det gamle TV og antenneanlæg i klubhuset er udskiftet til et moderne der kan modtage de nye 
TV signaler. 
 
 
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 28. august Klubben inviterer på Grillet pattegris med 
Sommerfest i havnen tilbehør, og fadøl.   
Grillen er varm Kl. 15.00 (Se opslag i havnen og på hjemmesiden)  
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7. Eventuelt 
Jørgen Kastrup og Fransiska Tvede Tlf.. 30427575 / 33110315 har fået stjålet deres båd Tais fra 
Bro 3,  
 

 
 
 
Alle KMK medlemmer opfordres til se efter båden, i havne, kanaler og på vandet.  
 
8. Næste bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 7.september 2010 kl. 17.00 
 
KMK Kalender 2010 
 
Lørdag den 28.august kl. 15.00    
Sommerfest i havnen   Se opslag i havnen og på hjemmesiden 


