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Københavns Motorbådsklub 
 

Købenavn den 19.05.2010 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 18.05.2010 
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Henrik Norman Pedersen, Dan Ove Petersen, Kjeld Koushede,  
O. P. Hansen og Sonny Jonasson. 
Fraværende: Søren Hviid Poulsen 
Referent: Sonny Jonasson 
 
1. Godkendelse af referat: 
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 13.04.2010 blev godkendt.  
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
Der et nyt medlem 
 
201003 Ole Just Søndergaard 
 
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 
Der er en låneplads på Bro 5 (Plads 502). 
 
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere 
 
Synk på Bro 1 og 3. Arbejdet fortsætter på Bro 1 og 3, planlagt udførelse er i maj. 
 
Fortøjningspæle. Opmåling af alle afstande mellem pælene i havnen er udsat til endelig 
reetablering af løse pæle efter vinteren. 
 
Pligtarbejde. Medlemmer der endnu ikke har udført pligtarbejde for 2009 får tilsendt girokort for 
manglende pligtarbejde.. 
 
Pæle i havnen. Der er truffet aftalt med entreprenøren der udskiftede de defekte pæle om 
udbedring. 
 
Sikringsstyrelsen har foretaget sikkerhedstilsyn i havnen, der er manglende jordforbindelse i 
stikkontakterne på Bro 5, endelig rapport er endnu ikke fremkommet. 
   
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer: 
 
Bøjer i indsejlingen til klubben er delvist forsvundet grundet isen i den hårde vinter, Ole tager sig af 
det og får markeringen på plads. 
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5. Økonomi 
Indbetalinger til og med d. 1.05.2010  kr. ---.---,- (Er ikke ajourført)  
Udbetalinger  - - -  kr. ---.---,- (Er ikke ajourført) 
Indestående kasse, bank og giro kr. 233.707,-  
 
6. Større arrangementer og møder: 
 
Lørdag den 28. maj   
Fællestur til Flakfortet   
Grillen er varm   Kl. 17.00 
(Arrangør Matte Marie Tidlund)  
  
 
7. Eventuelt 
O. P. Hansen har velvilligt stillet sin trailer til rådighed for klubbens medlemmer. Horst har påtaget 
sig opgaven med at gennemgå trailerens lygter m.v. så den er i forsvarlig stand. 
Traileren står på parkeringspladsen, og kan benyttes til bortkørsel af kasserede defekter til 
genbrugspladsen, således at der ikke i fremtiden står opmagasineret defekte motorer, gamle 
køleskabe, batterier og andet kasseret materiel på pladsen. 
Der er kopier af registreringsattesten på opslagstavlen, som skal medbringes under kørsel.  
 
Bestyrelsen har meddelt Morten Poulsen tilladelse til at benytte klubhuset i forbindelse med hans 50 
års fødselsdag lørdag den19 juni 2010.  
 
8. Næste bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 15.juni 2010 kl. 17.00 
 
KMK Kalender 2010 
 
Lørdag den 29. maj    
Fællestur til Flakfortet (Grillen er varm)  Kl. 17.00  
    
 
 


