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Københavns Motorbådsklub 
 
Referat af ordinær generalforsamling søndag den 27. marts 2011 kl. 10.00 i klubhuset  
 
Formanden bød velkommen, og udbad sig forslag til dirigent. 
 
Punkt 1. Valg af dirigent 
 
Claus Ingemann 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, kom i sin beretning ind på godt sømandskab. Vi har nogle gode broer og et sejlermiljø som 
fortjener at vi passer godt på det og lader klubben og broerne fremstå som en oase i byen. Det er et ynkeligt 
syn der møder en når man spadserer ned langs Holmens kanal og kommer til bro 1 og bro 3. manglende 
findere, og elendige tovværk, der holder bådene mere eller mindre på plads. Ligeledes manglende 
vedligeholdelse af enkelte både og det virker mere som om broerne til tider bruges som P plads for gamle og 
udtjente både. I løbet af vintersæsonen er der sunket to både på grund af manglede vedligeholdes og 
ukyndigt sømandskab. Dette har kostet ejerne unødige penge og tid. Bestyrelsen har på baggrund af den 
manglende vedligeholdelse og dårlig sømandskab beslutte at vi i 2011 vil indføre et skærpet båd eftersyn. 
Man kan eventuelt slå op i klubbens love under § 7 (båd eftersyn), hvor der klart og tydeligt står, at 
bestyrelsen skal fortage båd eftersyn og om nødvendigt udelukke medlemmer der ikke inden for en given 
frist, får bragt sin båd i forsvarlig stand.   

Pligtarbejde og deltagelse i klubbens foreningsliv. 
Pligtarbejdet går for det meste ud på at få gjort rent på pladsen, få fældet nogle træer og måske støbt lidt 
beton. Bestyrelsen har drøftet om pligtarbejde også kunne udvides til at omfatte broerne. Medlemmernes 
håndværksmæssige baggrund har de seneste år ændret sig - og når det virkelig gælder og klubben har brug 
for faglig ekspertise prioriterer bestyrelsen at købe sig til disse tjenesteydelser ude i byen. Vi ses måske mere 
på nettet end i den virkelige verden og den udvikling kan man ikke ændre på. Klublivet i KMK bliver bare 
noget andet, og på nogle andre præmisser, der er dog altid noget arbejde der skal gøres i en klub som KMK 
og derfor opfordres folk til at deltage i klubbens liv og fælles arbejde. 

Optagning/søsætning 
Der har været en del utilfredshed med manglede optagning af bådene for vinteren. Bestyrelsen har derfor 
drøftet situationen og blevet enig med Alex om, at vi snarest får oplært en ekstra mand som kan hjælpe til 
med optagning og søsætning af bådene. Ligeledes er bestyrelsen blevet enige om, at alle skal være lidt mere 
omhyggelige og påpasselige når man bruger slæbestedet.  Medlemmerne skal rydde op efter sig hænge 
slanger og ledninger op samt være mere opmærksom på sikkerheden ved slæbestedet. 
 

Synk og bøjer. På bro 1 og bro 3 
På grund af isen bliver vi nød til at lægge de fleste bøjer og synk om på broerne. Vi ved af erfaring, at dette 
er et meget stort arbejde som kræver mere end en weekends arbejde. Det vil derfor kræve lidt ekstra arbejde 
for broformændene som skal står for organisering af arbejdet, derfor opfordres alle med båd på bro 1 og 3 til 
at deltage og være behjælpelig med få lagt de nye bøjer og synk i løbet af foråret. 
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Internet adgang. 
Vi har fået adgang til internettet på bro 1 og vil i den kommende sæson sørge for at der også bliver adgang til 
nettet på bro 3. Koderne til internettet kan rekvireres hos bestyrelsen. 

Økonomi. 
Vi er i denne periode overgået til PBS opkrævning og har derfor måtte opgrade vores elektroniske udstyr.  
Dette har allerede vist sig som en god ide, da det spare os for porto og en del arbejde ved de årlige kontingent 
/ indbetalinger. Jeg ved godt at vi i år har været lidt bagud med opkrævningerne fra PBS, men er sikker på at 
det i længden vil lønne sig. 

Badevogn og istandsættelse af klubhus. 
Claus Andersen (Andersen Contemporary) har opgivet at opføre det tidligere omtalte galleri. Vi skal derfor 
tage stilling til om vi skal fortsætte vores planer om renovering af klubhuset eller om vi skal opsætte nye mål 
for renovering af klubhuset og badevognen. 
Vi har under vores forhandlinger med Københavns kommune konstateret at vi ikke kan få forlænget vores 
kontrakt for området og derfor kan siges op med meget kort varsel fra 2013. Bestyrelsen har derfor drøftet 
om det ikke vil være bedre at investere i en ny badevogn som kan flyttes hvis vi en dag bliver smidt på 
porten og bedt om at flytte. 
For mit eget vedkommende og jeg tror også jeg taler for hele bestyrelsen, så er vi mest indstillet på at få købt 
en ny bade og toiletvogn der kan flyttes. Bestyrelsen har ligeledes drøftet om det ikke er på tide at renoverer 
de eksisterende toiletter samt vores mødekontor. 

TAK 
Til slut en tak alle de medlemmer der i det daglige får klubben til at fungere. Ikke mindst Lange Ole for hans 
store indsats for at der altid er øl i automaten, at der bliver ringet efter renovation og sat nye sømærker op i 
vor sejlrende. Ligeledes en stor tak til Dan Ove Pedersen for det store arbejde han har lagt i klubben som 
både kasser og siden som revisor. 
 
Formandens beretning blev godkendt 
 
Punkt 3. Årsregnskab for kantine og KMK 
 
Regnskabet for 2010 
 
Klubregnskab 
Regnskabet er udsendt til alle medlemmer sammen med indkaldelsen. 
 
Henrik Norman Pedersen gennemgik Status og regnskabet for KMK 2010.  
Der er en del tidsmæssige forskydninger opkrævning og indbetalinger grundet overgang til opkrævning via 
PBS, men alt skulle være på plads så nye opkrævninger kan ske rettidigt. 
Der vil blive indkøbt en nyt regnskabssystem, der vil kunne kommunikere direkte med PBS og bankerne, 
prisen er anslået ca. kr. 5.000-  
Der vil ligeledes blive ændret i regnskabsformen, således at bogføring følger 
handlingen/leveringen/fakuradato og ikke dato for betaling. Det samme vil så gælde for indbetalinger. 
Regnskabet vil derefter give et mere retvisende billede af indtægter og udgifter gennem regnskabsåret. Den 
gamle metode var dog også et gældende regnskabsprincip. Fremover vil KMK 2010 regnskabsberetning i 
indkaldelsen være vedlagt Årsregnskabsudskrift fra Regnskabsprogrammet. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
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Kantineregnskab 
Henrik Norman Pedersen, gennemgik regnskabet for kantinen. regnskabet udviste et underskud på 316 kr.  
 
Kantineregnskabet blev godkendt.  
 
 
Punkt 4 Fremlæggelse af budget for 2011/12 
 
I budgettet 2011 og 2012 er afsat beløb til renovering af toiletter og ny badevogn. Omkostninger er tidligere 
godkendt til udførelse af henlagte midler, og skulle egentlig ikke være indeholdt i drift budgettet for 2011. Et 
revideret budget for år 2012 vil foreligge på næste generalforsamling.   
 
Budgettet blev godkendt med de nævnte kommentarer.  
 
Punkt 5 Forslag  
 
Bestyrelsen har på vegne af Torben Leig der er revisor for kantinen, arbejdet med forslag til at sammenlægge revisionen 
for KMK og kantinen til en revisor. 
Forslaget indebærer en mindre ændring af vedtægternes § 9, men er kommet for sent til at kunne udsendes til 
medlemmerne, forslaget vil blive endeligt behandlet på næste ordinære generalforsamling.  

 
Punkt 6. Valg 
 
Følgende er på valg: 

a) Formand for 2 år:  Simon Bak Sørensen  
b) Bestyrelsesmedlem for 2 år Søren Hvid Poulsen  
c) Suppleant for 2 år:  Jan Steffensen  
d) Revisor for KMK for 2 år: Dan Ove Pedersen  
e) Revisorsuppleant for 2 år Preben Strøm 

 
Simon Bak Sørensen, Søren Hvid Poulsen, Jan Steffensen og Dan Ove Pedersen blev genvalgt uden 
modkandidater. 
Preben Strøm var ikke mødt og blev i stedet erstattet af Ib Grønvaldt. 

 
 
Den samlede bestyrelse består herefter af: 
 
Formand:  Simon Bak Sørensen (for 2 år) 
Næstformand:  Sonny Jonasson (for 1 år) 
Kasserer:  Henrik Norman Pedersen (for 1 år) 
Bestyrelsesmedlem: Søren Hviid Poulsen (for 2 år) 
Bestyrelsesmedlem: Kjeld Koushede (for 1 år) 
Suppleant:  O.P. Hansen  (for 1 år) 
Suppleant:  Jan Steffensen  (for 2 år) 
Revisor for KMK: Dan Ove Petersen (for 2 år) 
Revisor for kantinen: Torben Leig Andersen (for 1 år) 
Revisorsuppleant: Ib Grønvaldt  (for 2 år) 
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Punkt 7 Eventuelt 
 
Ib Grønvaldt og har købt hus i Rødvig, og vil fremover være aktivt men uden båd tilknyttet KMK, og 
begrænset besøg i klubben, han takkede for de gode sejleroplevelser i KMK. 
 
Det har været sløjt med tilmeldinger til sidste navigationskursus, så der blev opfordret til tilmelding af 
ægtefæller, børn, venner m.v. så den gode tradition i KMK med navigationsundervisning kan fortsætte  
 
Det blev foreslået, at der som ved tidligere tiders pligtarbejde, blev serveret smørrebrød efter endt arbejde, 
dette for at få genskabt det sociale aspekt i pligtarbejdet 
 
Et enkelt medlem fremsatte en personlig kritik af formanden, dette til trods for at han tidligere var blevet 
valgt uden kommentarer og modkandidater. 
 
Et andet medlem roste formanden for hans beredvillige assistance i forbindelse med et havari.   
 
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden. 
 
Formanden takkede de fremmødte og dirigenten,  
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 11.15. 
 
 
 
Referent. Sonny Jonasson. den 27. marts 2011 Dirigent: Claus Ingemann 
 
 


