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Københavns Motorbådsklub 
 

Købenavn den 25.11.2010 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 23.11.2010 
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Søren Hviid Poulsen, Kjeld Koushede og Sonny Jonasson  
Fraværende: Henrik Norman Pedersen. 
Referent: Sonny Jonasson 
 
1. Godkendelse af referat: 
Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet d. 7.09.2010 og 12.10. 2010 blev godkendt.  
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
Ingen 
 
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 tildelt Steffen Glismann. 
 
Der står ikke opført lejere til grejskur nr. 12 og nr. 59 eventuelle brugere bedes omgående kontakte 
bestyrelsen.  
 
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 
 
Pligtarbejde: Der bliver afholdt en pligtarbejde for dem der ikke nåede det marts 2011. 
 
Synk på Bro 1 og 3. Bro 3 er stadig ikke reetableret.  
 
Bro 3 Arbejdet er afsluttet efter kollaps på vejen. Både der midlertidig har været flyttet til bro 1 
bedes flyttet tilbage på deres sædvanlige pladser 
 
Fortøjningspæle. Opmåling af afstande mellem fortøjningspæle udskydes til foråret. 
 
PBS. Overgang til betaling via PBS er afsluttet og girokort er udsendt. 
 
Pladsleje for telte Poul Olsen har foretager opmåling, så korrekt afregning kan finde sted. 
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4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer: 
 
Båd optagning: Der har været en del utilfredshed med en meget lang ventetid for optagning af 
både. 
Bestyrelsen overvejer indsættelse af en ekstra mand til optagning såfremt ventetiden ikke 
nedbringes.   
 
Adresser: Medlemmer der skifter adresse mail adresse tlf. nr. m.v. bedes oplyse dette til 
bestyrelsen.  
 
5. Økonomi 
 
Indbetalinger til og med d. x.xx.2010  Kan ikke oplyses grundet kassererens fravær.  
Udbetalinger  - - -  ----------------------------------------------------- 
Indestående kasse, bank og giro -----------------------------------------------------  
 
6. Større arrangementer og møder: 
 
7. Eventuelt 
En stor tak til festudvalget for et særdeles vellykket arrangement ved standerstrygningen. 
 
8. Næste bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 14. december 2010 kl. 17.00 
 
KMK Kalender 2010 


