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Københavns Motorbådsklub 
 

Købenavn den 11.08.2011 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 10.08.2011 
Deltagere: Simon Bak Sørensen Henrik Norman Pedersen, Søren Hviid Poulsen, og  
Sonny Jonasson,  
Fraværende: Kjeld Koushede 
Referent: Sonny Jonasson 
 
1. Godkendelse af referat: 
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 06.07. 2011 blev godkendt.  
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
 
200612  Carsten U. Larsen er overgået som støttemedlem. 

 
Bro 1 Ingen ændringer 
 
Bro 3 Ingen ændringer 
 
Bro 4 Plades 411 er tildelt 200707 Erik Aaberg 
 
Bro 5 Ingen ændringer 
  
Herefter er følgende pladser ledige og kan søges: 
 
Bro 1 Plads 105 og 107  
Bro 4 Plads 408B 
Bro 5 Plads 507B 
 
Alle pladser kan søges i henhold til regel 27 indtil 13.september 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 
Ole Just Søndergaard er tildelt skur nr. 14 
 
Grejskur bliver ledigt, 31 som kan søges af interesserede. 
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3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere 
Fællesarbejde: Der er stadig få medlemmer der trods rykkerskrivelser ikke har betalt for 
manglende fællesarbejde i 2010 i henhold til klubbens love og regler § 8. 
Listen med skyldnere vil blive gennemgået af Henrik Normen Pedersen og Kjeld Koushede inden 
næste møde, hvorefter de omhandlende medlemmer vil blive nævnt med navn i næste referat. 
Bestyrelsen vil herefter bringe deres medlemskab op på førstkommende generalforsamling i 
henhold til vedtægternes § 16 
 
Sejlbåden konkurs der har ligget i havnen på en midlertidig aftale er ude af klubben, og al gæld 
betalt. 
 
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer: 
Slæbestedet i havnen der led stor skade under det voldsomme skybrud lørdag den 2.juli. er 
midlertidigt repareret på en særdeles fornuftig måde, således at det atter kan benyttes, indtil endelig 
udbedring kan foretages. 
En stor tak til de aktive der har stået for reparationen.   
 
KMK og dele af bestyrelsen blev kontaktet af Søværnets Operative Kommando den 5. august i 
forbindelse med en båd i brand syd for Dragør. Båden bar navnet KMK men resten var brændt. Der 
var ingen ombord og ved en eftersøgning fandt man ingen personer i vandet. 
Forespørgslen gjaldt både der var savnet eller ude af KMK af hensyn til fortsat eftersøgning. 
Forespurgte medlemmer og broformænd var alle hurtige og effektive, så der kunne meldes tilbage 
at ingen både eller personer fra KMK var savnet. 
Båden kan være en der tidligere har været tilknyttet klubben, og KMK mærkningen ikke har været 
fjernet. Dette understreger betydningen af at fjerne KMK mærkningen når både sælges eller forlader 
klubben. 
På baggrund af det skete og alvoren i det, vil broformændene blive indkaldt til næste 
bestyrelsesmøde hvor korrekt mærkning af bådene ved navn og tilhørsforhold vil være et af 
emnerne. 
Både der ikke er korrekt mærket vil ikke længere blive tolereret eller søsat i henhold til klubbens 
love og vedtægter regel 30.   
(Båden skal mærkes tydeligt med navn og hjemsted, bogstaver mindst 50mm) 
 
5. Økonomi 
Indbetalinger til og med d. 31.07.2011  Kr.392.282-  
Udbetalinger  - - -  Kr. 448.959- 
Indestående kasse, bank og giro Kr. 916.370-  
 
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 14. september kl. 17.00 


