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Københavns Motorbådsklub 
 

Købenavn den 07.07.2011 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 06.07.2011 
Deltagere: Simon Bak Sørensen Henrik Norman Pedersen, Kjeld Koushede, Søren Hviid Poulsen, 
Dan Ove Pedersen og Sonny Jonasson,  
Referent: Sonny Jonasson 
 
1. Godkendelse af referat: 
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 01.06. 2011 blev godkendt.  
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
Der er et nyt aktivt medlem 
 
201105 Niels Christian Meyer (Bubber) 
 
8811 William Mørk er afgået ved døden 

 
Bro 1 Ingen ændringer 
 
Bro 3 Ingen ændringer 
 
Bro 4 Ingen ændringer 
 
Bro 5 Plads 501 er tildelt 9101 Carl Emil Kristiansen 
 Plads 519 er tildelt 9003 Peter Quistgaard 
  
Herefter er følgende pladser ledige og kan søges: 
 
Bro 4 
Plads: 408B 
 411 
 
Alle pladser kan søges i henhold til regel 27 indtil 8.august 2011. 
(Ledige havnepladser ved bro 4 og 5 bekendtgøres ved opslag, jvf. § 6, stk. a, og kan således også søges på det tidsrum 
pladsen er ledig. 
Afgørende ved tildelingen af ny havneplads eller låneplads er bådens størrelse og ansøgerens 
Anciennitet). 
 
Da flere medlemmer sikkert søger den samme plads bedes alle ansøgere lave en 
prioriteringsrækkefølge. 
Alle ansøgninger vil være gældende for hele 2011 
 
Grejskure 
Der er to grejskur ledige 14 og 31 som kan søges af interesserede. 
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3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere 
Der er stadig medlemmer der trods rykkerskrivelser ikke har betalt for manglende fællesarbejde i 
2010 i henhold til klubbens love og regler § 8. 
 
§ 8. Fællesarbejde 
Deltagelse i klubbens fællesarbejde er en pligt for alle aktive medlemmer. 
Bestyrelsen indkalder til fællesarbejde i det omfang, det skønnes nødvendigt. 
Indkaldelsen skal ske med mindst 8 dages varsel 
 
Bestyrelsen vil bringe de resterendes medlemskab op på førstkommende generalforsamling i 
henhold til vedtægternes § 16 
 
§ 16. Udelukkelse 
a. Såfremt et medlem gentagne gange tilsidesætter givne forskrifter om den orden der skal råde på 
klubbens områder eller øvrige af bestyrelsen trufne bestemmelser, kan bestyrelsen foretage en 
disciplinær udelukkelse fra klubbens områder i 3 måneder. 
b. Medlemmer som overtræder klubbens love, ordensreglement, eller øvrige bestemmelser eller på 
anden måde skader klubbens anseelse, kan med øjeblikkelig virkning totalt udelukkes af 
Københavns Motorbådsklub. 
Bestyrelsens beslutning om total udelukkelse skal forelægges til endelig afgørelse for klubbens 
øverste myndighed den førstkommende ordinære generalforsamling og behandles som særskilt 
punkt på dagsordenen 
En sådan forelæggelse har ingen opsættende virkning. 
Udelukkelsen skal gives skriftligt og indeholde en begrundelse for udelukkelsen. 
Den pågældende skal før udelukkelsen gives, ved personligt møde med bestyrelsen have mulighed 
For at gøre indsigelse. 
Den pågældende kan ikke selv fremmøde på generalforsamlingen, men indsende sin indsigelse som 
Forslag til behandling på generalforsamlingen. 
 
Der er medlemmer der stadig ikke overholder klubbens regler om både på vinterpladsen i 
sommerhalvåret, det gør det vanskeligt for bestyrelsen at disponere lånepladser, bestyrelsen ser sig 
nødsaget til at stramme op på overholdelse af regel 18 
 
Regel 18 
Under almindelige forhold må der ikke henstå både på vinterpladsen i tiden 1. maj til 1. september. 
Bådejere der måtte ønske deres båd stående efter 1. juni, skal skriftligt søge bestyrelsen herom. 
Bestyrelsen meddeler ansøgeren, om tilladelse kan gives og i bekræftende fald på hvilke 
betingelser.   
 
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer: 
Slæbestedet i havnen har lidt stor skade under det voldsomme skybrud lørdag den 2.juli. Midlertidig 
opfyldning af grus i siderne er påkrævet så underlaget under svellerne ikke forsvinder yderligere.  
Der vil blive indhentet entreprenørtilbud på gennemgribende reparation af slæbestedet. 
 
Sejlbåden konkurs der har ligget i havnen på en midlertidig aftale er opsagt, endelig afregning er 
fremsendt, og båden skal være ude af KMK senest 1. august 2011. 
 
Der hersker mangel på disciplin omkring de tildelte bådpladser i kanalen, enkelte medlemmer 
lægger sig ind på andres pladser efter forgodtbefindende, dette kan ikke tolereres 
En del både mangler navn og hjemsted i henhold til klubbens regler 
(Båden skal mærkes tydeligt med navn og hjemsted bogstaver mindst 50mm). 
 
Det er ikke længere muligt for bestyrelsen at ignorere den manglende disciplin, og vil snarest 
afholde møde med implicerede broformænd, for registrering af bådene der ikke overholder reglerne. 
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Der vil herefter blive givet påbud til bådejerne, har dette ingen virkning, vil bestyrelsen også bringe 
deres medlemskab op på førstkommende generalforsamling i henhold til vedtægternes § 16 
 
Det er konstateret at fremmede både er optaget og afsat på pladsen i havnen uden betaling, der er en 
prisliste for dette, og bestyrelsen savner oplysning om betalers navn og adresse.  
I henhold til KMK prislisten må fremmede både kun optages og afsættes efter kontraktlig aftale 
med bestyrelsen. 
 
Prisliste for fremmede både: 
Bortset fra tilfælde af havari må fremmede både alene optages i henhold til  
aftale med bestyrelsen, og optagning på bukke sker efter kontraktlig aftale. 
 
Afgift til klubben     KR.  1200.00 
Op og ned på ophalervogn for rengøring af bund: 
Afgift til klubben     KR.    300.00 
Ophalermand      KR.    200.00 
Dagleje på bukke     KR.      50.00 
Optagning og søsætning til og fra bukke    KR.    500.00 
 
 
5. Økonomi 
Indbetalinger til og med d. 30.06.2011  Kr.373.135-  
Udbetalinger  - - -  Kr. 374.431- 
Indestående kasse, bank og giro Kr. 971.802-  
 
6. Større arrangementer og møder: 
Lørdag den 5. november Kl. 15.00 Bro1 
Standerstrygning  Kl. 15.30 Bro 3 
   Kl. 16.00 Kraftværksvej 
 
7. Eventuelt 
Intet 
 
8. Næste bestyrelsesmøde 
Onsdag den 10. august kl. 17.00 
 
KMK Kalender 2011 
Standerstrygning  Kl. 15.00 Bro 1 
Lørdag den 5. november  Kl. 15.30 Bro 3 
   Kl. 16.00 Kraftværksvej 


