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Københavns Motorbådsklub 
 
Referat af ordinær generalforsamling søndag den 28. marts 2010 kl. 10.00 i klubhuset  
 
Formanden bød velkommen, og udbad sig forslag til dirigent. 
 
Punkt 1. Valg af dirigent 
 
Kjeld Koushede blev valgt som dirigent.  
Han takkede for valget og oplyste dagsorden og regler for afholdelse af generalforsamlingen, og erklærede 
herefter generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 
 
Punkt 2. Årsberetning ved formanden  
 
Simon Bak, fortalte om de renoveringer og reparationer der var udført i det forløbne år. Der var en del pæle i 
havnen der var udskiftet, ophaler rampen var støbt, men der forestod stadig en renovering af broerne. 
 
Med hensyn til renoveringsopgaver, er de af en sådan karakter at det ikke kan udføres som pligtarbejde, og vi 
må desværre se i øjnene at der visse ydelser der må købes fremover. 
 
Planer for de nye grejskure der var behandlet på sidste generalforsamling, var stadig ikke endelig udarbejdet, 
årsagen var at der p.t. ikke er venteliste på grejskure, de eksisterende grejskure har for nylig fået nyt tagpap, 
og der bliver et ledigt grejskur i løbet af sommeren, men der arbejdes videre med planen.  
 
Den aftalte gennemgang med henblik på redigering af klubbens love og vedtægter henstår stadig.  
 
Det er ikke bestyrelsens opfattelse at det tidligere omtalte byggeri at et galleri på en del af det areal som 
klubben råder over, overhovedet bliver en realitet.  
Der er frist til start af byggeriet indtil 1. december 2010, hvorefter aftalen bortfalder. 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.   
 
Der er i årets løb indkommet klager over dårlig og ukammeratlig optræden, larm, druk og manglende 
oprydning. Udtjente motorer, gamle batterier, og køleskabe ligger og flyder på pladsen, det er 
medlemmernes eget ansvar at rydde op efter sig. 
 
Der var enkelte bemærkninger til formandens beretning. 
  
Der var et enkelt medlem der ytrede utilfredshed mad planen for renovering af grejskure ikke forelå.   
 
Der var lidt utilfredshed med at man kan betale sig fra pligtarbejde. 
 
Formandens beretning blev godkendt 
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Punkt 3. Årsregnskab for kantine og KMK 
 
Regnskabet for 2009 
 
Kantineregnskab 
Kassereren Dan Ove Pedersen, gennemgik regnskabet for kantinen. Omsætningen er stadig faldende, men 
regnskabet udviste et overskud på 2.669 Kr. 
 
Regnskabet er godkendt af revisor for kantineregnskabet Torben Leig Andersen 
 
Kantineregnskabet blev godkendt.  
 
Klubregnskab 
 
Dan Ove Petersen gennemgik Status og regnskabet for KMK 2009.  
 
Det samlede driftsresultat udviste et overskud på 105.913 Kr. 
 
Aaberg var uforstående overfor at bestyrelsen havde udnyttet en aktieoption i forbindelse med eksisterende 
aktier i Jyske Bank til at erhverve et mindre aktiebeløb til en meget lav kurs.  
Der var stor forståelse på generalforsamlingen i øvrigt for dispositionen, som gav klubben en pæn 
fortjeneste. 
Det er stadig bestyrelsens hensigt at afsætte aktierne når kursen er gunstig, men p.t. ville beløbet til en 
almindelig bankrente udhule klubbens formue. 
 
Der blev forespurgt om betalingsservice, dette vil der blive arbejdet med. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Punkt 4 Fremlæggelse af budget for 2010/11 
 
Dan Ove Petersen gjorde opmærksom på følgende trykfejl unde budgettet for 2011:  
Vedligehold pladsen og grejskabe skulle være 120.000 kr. og ikke som skrevet 20.000 Kr.  
Forsikringer skulle være 20.000 Kr. og ikke som skrevet 120.000 Kr.  
 
Budgettet blev godkendt uden kommentarer.  
 
Punkt 5 Forslag  
 
Der var ingen indkomne forslag  

 
Punkt 6. Valg 
 
Følgende er på valg: 

a) Kasserer for 2 år:  Dan Ove Petersen (modtager ikke genvalg)  
b) Bestyrelsesmedlem for 2 år Sonny Jonasson  
c) Bestyrelsesmedlem for 2 år Bestyrelsen Henrik Norman Pedersen  
d) Suppleant:  O.P. Hansen  
e) Revisor for KMK:  Ib Grønvaldt (modtager ikke genvalg)  
f) Revisorsuppleant  Niels Amdal (udmeldt af klubben) 
g) Revisor for kantinen for 1 år: Torben Leig Andersen  
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Kjeld Koushede blev foreslået som nyt bestyrelsesmedlem 
Dan Ove Petersen foreslået som revisor for KMK 
Preben Strøm blev foreslået som revisorsuppleant 
 
Følgende blev valgt: 
 
Bestyrelsesmedlem:  Sonny Jonasson blev genvalgt for 2 år 
Bestyrelsesmedlem: Henrik Norman Pedersen blev genvalgt for 2 år. 
Bestyrelsesmedlem: Kjeld Koushede blev valgt for 2 år. 
Suppleant:  O. P. Hansen blev genvalgt for 2 år. 
Revisor for KMK: Dan Ove Petersen blev valgt som revisor for 1 år. 
Revisorsuppleant: Preben Strøm blev valgt for 1 år..  
Revisor for kantinen: Torben Leig Andersen blev genvalgt for 1 år.  
 
Den samlede bestyrelse består herefter af: 
 
Formand:  Simon Bak Sørensen (for 1 år) 
Næstformand:  Sonny Jonasson (for 2 år) 
Kasserer:  Henrik Norman Pedersen (for 2 år) 
Bestyrelsesmedlem: Søren Hviid Poulsen (for 1 år) 
Bestyrelsesmedlem: Kjeld Koushede (for 2 år) 
Suppleant:  O.P. Hansen  (for 2 år) 
Suppleant:  Jan Steffensen  (for 1 år) 
Revisor for KMK: Dan Ove Petersen (for 1 år) 
Revisor for kantinen: Torben Leig Andersen (for 1 år) 
Revisorsuppleant: Preben Strøm  (for 1 år) 
 
Punkt 7 Eventuelt 
 
Aaberg henstillede til at bestyrelsen fulgte generalforsamlingens anvisninger 
 
Strøm betragtede klubben som en oase, og roste bestyrelsens dispositioner og dømmekraft. 
 
Dan Ove Petersen henstillede til at man ikke lavede sine egne regler og overlod det til bestyrelsen at træffe 
beslutningerne. 
 
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden. 
 
Formanden takkede de fremmødte og dirigenten,  
 
Til slut udbragte formanden et KMK Hurra. 

 
Generalforsamlingen sluttede kl. 11.10. 
 
 
 
 
 
 
 
Referent. Sonny Jonasson. den 28. marts 2010 Dirigent: Kjeld Koushede 
 
 


