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Københavns Motorbådsklub 
 

Købenavn den 09.12. 2011 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 07.12. 2011 
Deltagere: Henrik Norman Pedersen, Søren Hviid Poulsen, Kjeld Koushede og Sonny Jonasson, 
Fraværende: Simon Bak Sørensen 
Referent: Sonny Jonasson 
 
1. Godkendelse af referat: 
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 09.11. 2011 blev godkendt.  
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
Ingen nye medlemmer. 
 
Bro 1 Ingen ændringer 
Bro 3 Ingen ændringer 
Bro 4 Ingen ændringer  
Bro 5 Ingen ændringer 
  
Følgende pladser er ledige og kan søges: 
Bro 1 Plads 107  
Bro 4 Plads 408B 
Bro 5 Plads 507B 
 
Alle pladser kan søges i henhold til regel 27 indtil 31.december 2011. 
 
Grejskure 
Grejskur 31 er ledigt, og kan søges af interesserede. 
 
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere 
Fællesarbejde: Følgende medlemmer har stadig trods rykkerskrivelser ikke udført, dokumenteret 
eller betalt for manglende fællesarbejde i 2010 i henhold til klubbens love og regler § 8. 

 
200108 Kasper Petersen 
200510 Tommy Ellefsen 
200612 Carsten U. Larsen 
200707 Allan Kastrup 

Sidste frist for betaling eller dokumentation for udført fællesarbejde 2010 overfor bestyrelsen er 
31.12.2011 herefter kan betaling ikke ske med frigørende virkning. Bestyrelsen vil efterfølgende 
bringe deres medlemskab op på førstkommende generalforsamling i henhold til vedtægternes § 16 
 
El. på pladsen er gennemgået for defekter og ulovligheder og udbedring er nær sin afslutning. 
 
Hjertestarter: Indkøb af hjertestarter henstår til starten af det nye år 
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Standerstrygning. Bestyrelsen udtrykker en stor tak til festudvalget for et velorganiseret 
arrangement i forbindelse med standerstrygningen. 
 
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer: 
Et mindre antal medlemmer har ikke betalt kontingent, sommerleje og vinterleje. Det er en tids og 
arbejdsmæssig belastning for bestyrelsen, at skulle diskutere dårlige betalere på hvert eneste 
bestyrelsesmøde.  
Alle restanter der ikke allerede er blevet rykket, får et skriftligt påkrav, hvorefter de ved fortsat 
manglende betaling, ikke vil få søsat deres både, og der vil blive stillet krav om fratagelse af 
medlemskab på førstkommende generalforsamling: Den ligegyldige holdning der desværre hersker 
blandt et antal medlemmer, skal bringes til ophør, undskyldninger om adresseændring er ikke 
gyldig i henhold til regel 8 i klubbens love og vedtægter: Medlemmerne har pligt til at melde 
bestyrelsen om navne- og adresseændringer.   
  
5. Økonomi 
Indbetalinger til og med d. 30.11. 2011  Kr.606.428-  
Udbetalinger  - - -  Kr. 586.140- 
Indestående kasse, bank og giro Kr. 987.884-  
 
6. Større arrangementer og møder: 
Generalforsamling   Kl. 10.00 på Kraftværksvej 
Søndag den 25. marts 2012   
(Klubben er vært for en let frokostanretning).  
 
7. Eventuelt 
Intet 
 
8. Næste bestyrelsesmøde 
Onsdag den 11.januar 2012 kl. 17.00 
 
KMK Kalender 2012 
 
Fællesarbejde (Opsamling for 2011) 
Søndag den 22. april 2012  Kl. 12.00 – 16.00 på Kraftværksvej 
 
Generalforsamling   
Søndag den 25. marts  Kl. 10.00 på Kraftværksvej  
 
Lørdag den 05. maj  Kl. 10.00 Bro1 
Standerhejsning  Kl. 10.30 Bro 3 
   Kl. 12.00 Kraftværksvej 
 
Standerstrygning  Kl. 15.00 Bro 1 
Lørdag den 3. november  Kl. 15.30 Bro 3 
   Kl. 16.00 Kraftværksvej 
 


