
KMK bestyrelsesmøde referat Side 1 af 2 

Københavns Motorbådsklub 
 

Købenavn den 18.08. 2012 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 15.08. 2012 
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Henrik Norman Pedersen, Kjeld Koushede,  
Søren Hviid Poulsen og Sonny Jonasson, 
Referent: Sonny Jonasson 
 
1. Godkendelse af referat: 
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 27.06. 2012 blev godkendt.  
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
Nyt støtte medlem:  
201253 Jonas Collin 
 
Bro 1 Bådene på plads 110 og 113 er af praktiske årsager ombyttet. 
 
Bro 3 Ingen ændringer 
 
Bro 4 9003 Peter Quistgaard er tildelt plads 402  
 
Bro 5 201104 Henrik Espersen er tildelt plads 505 
  
Følgende pladser er ledige og kan søges: 
Bro 4 Plads 408A, 408B,  
Bro 5 Plads 519 
 
Alle pladser kan søges i henhold til regel 27 indtil 11. september 2012. 
 
Grejskure 
Ingen ledige 
 
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere 
 
Hjertestarter: Er indkøbt og opsat kursus afholdes, invitation med dato og klokkeslæt udsendes, 
formanden har initiativet.  
 
Badevognen er leveret og taget i brug. Der vil blive etableret vaskemaskine og tørretumbler snarest, 
så projektet er fuldført. 

 
Videoovervågning. Bro 1 har efter tyveri af en båd, og uønsket adgang i flere både, fremsat ønske 
om at indgå i overvejelserne videoovervågning. Endelig beslutning tages til efteråret. 
 
Udskiftning flaglinen på standeren i havnen er, er udført, Svend Rasmussen har stået for 
udskiftningen.  
 



KMK bestyrelsesmøde referat Side 2 af 2 

Bromøde. Der er overfor bestyrelsen fremsat ønske om indkaldelse til bromøde på bro 4. 
Indkaldelse henstår stadig, formanden arrangerer og indkalder.. 
 
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer: 
 
Fællesarbejde Bro 1. Der har været afholdt fællesarbejde på Bro 1 med udlægning af bøjer, 
rengøring, oprydning og vedligeholdelse med stor deltagelse. 
 
Broformanden på Bro 1 Christian Bisgaard har desværre meddelt bestyrelsen at han stopper som 
broformand med øjeblikkelig virkning. Der indkaldes til bromøde snarest for udnævnelse af ny 
broformand. (Eventuelle forslag eller ønsker modtages) 
 
Toilet Bro 1. Det er besluttet at aflåse toilettet på Bro1, så kun personer med klubnøgle kan benytte 
toilettet, frygten for at det skal udvikle sig til et offentligt toilet med yderligere uønsket adgang til 
broen, nødvendiggør dette.  
 
Fællesarbejde havnen. Der er fjernet hyldebærbuske, opsat plankeværk, og udlagt ral fra pladsen 
mod Bro 5. Poul Olsen med flere har stået i spidsen for det særdeles veludførte arbejde. 
 
5. Økonomi 
Indbetalinger til og med d. 31.07. 2012  Kr. 448.661‐ 
Udbetalinger  - - -  Kr. 717.442- 
Indestående kasse, bank og giro Kr. 694.758-  
 
6. Større arrangementer og møder: 
Standerstrygning  Kl. 15.00 Bro 1 
Lørdag den 3. november Kl. 15.30 Bro 3 
   Kl. 16.00 Kraftværksvej 
7. Eventuelt 
 
Intet 
 
8. Næste bestyrelsesmøde 
Onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 
 
KMK Kalender 2012 
 
Standerstrygning  Kl. 15.00 Bro 1 
Lørdag den 3. november  Kl. 15.30 Bro 3 
   Kl. 16.00 Kraftværksvej 


