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Københavns Motorbådsklub 
 

Købenavn den 13.12. 2012 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 12.12. 2012 
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Henrik Norman Pedersen, Kjeld Koushede, Søren Hviid Poulsen, 
O.P. Hansen og Sonny Jonasson, 
Referent: Sonny Jonasson 
 
1. Godkendelse af referat: 
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 14.11. 2012 blev godkendt.  
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
Nye aktive medlemmer:  
201216 Kåre Pless Svensson 
 
Bro 1 Ingen ændringer. 
 
Bro 3 Ingen ændringer. 
 
Bro 4 Ingen ændringer  
 
Bro 5 Ingen ændringer 
  
Følgende pladser er ledige og kan søges: 
Bro 4 Plads 408A,  
Bro 5 Plads 510 
 
Alle pladser kan søges i henhold til regel 27 indtil 22. januar 2013. 
 
Grejskure 
Grejskur 31 er ledigt og kan søges 
 
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere 
Gasledning. Projektet er afsluttet der af holdes afleveringsforretning senere når vejrliget tillader 
det.   
 
Vinduer på toiletterne. Udskiftning er udført og endelig afsluttet. 
 
Fællesarbejde. To medlemmer hat meldt sig for at udføre manglende pligtarbejde. 30 medlemmer 
mangler at udføre pligtarbejde, og vil få tilsendt girokort pålydende kr. 1.000,00 
 
Øl automaten Lange Ole har genoplivet øl automaten, en alvorlig krise i KMK er afværget. 
 
Klager over et medlems helt utilbørlige adfærd i forbindelse med afholdelse af fiskekonkurrencen. 
Det omhandlende medlem var indkaldt til bestyrelsesmødet, medlemmet var ikke enig i det af 
bestyrelsen modtagne hændelsesforløb, men medgav at der havde været en episode. 
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Bestyrelsen kan ikke tolerere den dårlige opførsel, der efter bestyrelsens mening er stærkt skadelig 
for det aktive klubliv, og har givet vedkommende en skriftlige advarsel. Bestyrelsen vil i 
gentagelsestilfælde tage vedkommendes medlemskab op til overvejelse, uden yderligere advarsler. 
 
Restancer. 36 medlemmer er stadig i restance med betalingerne, det betyder at de slettes som 
medlem pr. 31-12-2012 hvis indbetaling ikke er sket. Det er desværre en misforstået opfattelse at 
bestyrelsen skal undersøge om medlemmer ændrer adresse, bankforbindelse m.v. og hvis man ikke 
modtager girokort skal man ikke betale.  
Dette er i strid med klubbens love og regler, og medlemmer i restance vil blive slettet som 
medlem i henhold til generalforsamlingsbeslutning den 25 marts 2012.  
Klubbens love og regler kan nærlæses på klubbens hjemmeside. http://www.kmk1923.dk/ 
 
Uddrag af klubbens love og regler: 
§ 4  Økonomi og regnskab  
b Det enkelte medlem skal sørge for, at klubben er i 

besiddelse af korrekte adresseoplysninger, jf. 
Ordensreglementet, regel 8, og informere klubben 
såfremt man ikke modtager forventede 
opkrævninger, jf. punkt a.  

 
c.   

 
Såfremt et medlem ved udgangen af et kalenderår er i 
restance vedrørende opkrævninger, der er forfaldet til 
betaling i det pågældende kalenderår eller tidligere, 
bortfalder medlemskabet med virkning fra begyndelsen 
af det efterfølgende kalenderår.  

 
Regel 8  
Medlemmerne har pligt til at melde bestyrelsen om navne- og adresseændringer, såvel som køb og salg af 
båd uopholdeligt skal meddeles bestyrelsen.  
  
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer: 
 
Badevogn: Claus Wohlert har lovet at lave et udkast til repos foran badevognen så vi får en flot 
afslutning, og adgang til bad og toiletter.     
 
Startpakke: Bestyrelsen har fra 2013 indført en obligatorisk startpakke for nye medlemmer. 
Startpakken indeholder nøgle, klubstander, KMK mærke samt bogen om KMK. Prisen er 250- kr. 
Beløbet opkræves sammen med indmeldelsgebyret. 
 
Klubbens 90 års fødselsdag. Festudvalget fremlage forslag til festlighederne omkring klubbens 90 
års fødselsdag, der arbejdes videre med sagen, og invitationerne udsendes start januar. 
Festen er gratis for alle aktive og støtte medlemmer. Der kan invitere en gæst med mod et beskedent 
beløb. 
Af hensyn til omkostningerne vil tilmelding være bindende, og ved udeblivelse vil vedkommende 
blive pålagt et strafgebyr.     
 
5. Økonomi 
Indbetalinger til og med d. 12.12. 2012  Kr.651.894- 
Udbetalinger  - - -  Kr. 995.684- 
Indestående kasse, bank og giro Kr. 645.535-  
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6. Større arrangementer og møder: 
Generalforsamling   
Søndag den 24. marts  Kl. 10.00 Kraftværksvej 
 
7. Eventuelt 
O.P. Hansen gjorde opmærksom på at Trekroner forsikring er smidt ud af Tursejlerne grundet en 
stor stigning i præmien. Medlemmer der har forsikret i Trekroner bør selv følge op på betingelserne. 
 
8. Næste bestyrelsesmøde 
Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 
 
KMK Kalender 2013 
 
Generalforsamling   
Søndag den 24. marts  Kl. 10.00 Kraftværksvej  
 
Lørdag den 04. maj  Kl. 10.00 Bro1 
Standerhejsning  Kl. 10.30 Bro 3 
   Kl. 12.00 Kraftværksvej 
 
KMK 90 års fødselsdag   Program følger  
Fredag den 31. maj  (Reserver dagen nu, invitationer udsendes i januar) 
 
Rydning af Bro 1 for både  17 og 18. august 
(Arrangement på Nationalmuseet) 
 
Standerstrygning  Kl. 15.00 Bro 1 
Lørdag den 2. november  Kl. 15.30 Bro 3 
   Kl. 16.00 Kraftværksvej 


