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Københavns Motorbådsklub 
 

Købenavn den 15.12..2010 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 14.12.2010 
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. 23.11.2010 blev godkendt.  
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
 
200903 Hallgrimur Arngrimssom er udmeldt 
 
200806 Carl-Otto Henriques der overgik som støttemedlem pr. 01 01.2009 ønsker igen at 

overgå som aktivt medlem pr 01-01.2011 
 Overgangen sker i henhold til vedtægternes § 13a. Ændret medlemsforhold.   

Skulle et aktivt medlem ved bådsalg ønske at overgå til støttemedlemskab, for atter 
ved nyt bådkøb at indtræde som aktivt medlem uden indskud, kan der indrømmes en 
toårig periode til dette. Dog skal havneplads atter søges samt ny anciennitet 
påbegyndes.  
 

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. 72 bliver 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 
 
Pligtarbejde: Der bliver afholdt pligtarbejde for dem der ikke nåede det, (forventet i marts 2011). 
 
Synk på Bro 1 og 3. Bro 3 reetableres til foråret.  
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Bro 3 Både der midlertidig har været flyttet grundet kollaps, kan flyttes tilbage på deres sædvanlige 
pladser. 
 
Båd optagning: Der er en del både der ikke er kommet på land inden sne og vinter satte ind, dette 
er ikke tilfredsstillende. 
 
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer: 
 
Båd optagning og søsætning: Bestyrelsen agter at få oplært en ekstra mand til optagning og 
søsætning, så ventetiden ikke bliver unødig lang til foråret når bådene skal sættes i vandet. 
 
Galleri: Claus Andersen (ANDERSEN*S CONTEMPORARY) har opgivet opførelse af det 
tidligere omtalte galleri, dette betyder at den indgåede aftale om arealafgivelse mod vandskibanen 
er annulleret og KMK igen har fuld råderet over arealet. 
 
5. Økonomi 
 
Indbetalinger til og med d. 30.11.2010  Kr. 380.799-  
Udbetalinger  - - -  Kr. 546.026- 
Indestående kasse, bank og giro Kr. 809.799-  
 
6. Større arrangementer og møder: 
 
7. Eventuelt 
Intet 
 
8. Næste bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 16.30 
 
KMK Kalender 2010 


