
KMK bestyrelsesmøde referat Side 1 af 2 

Københavns Motorbådsklub 
 

Købenavn den 26.09. 2012 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 19.09. 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. 15.08. 2012 blev godkendt.  
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
Nye medlemmer:  
201211 Morten Kjelstrup 
201212  Carsten Christensen 
Ændringer 
200606  Jens-Peter Brask er overgået som støttemedlem 
Udmeldt 
200802  Kjeld Jørgensen er udmeldt 
 
Bro 1 Ingen ændringer. 
 
Bro 3 Ingen ændringer 
 
Bro 4 201212 Carsten Kristensen er tildelt plads 408B  
 
Bro 5 201103 Jens Kongeskov er tildelt plads 519 
  
Følgende pladser er ledige og kan søges: 
Bro 3 Plads 323 
Bro 4 Plads 408A,  
 
Alle pladser kan søges i henhold til regel 27 indtil 9. oktober 2012. 
 
Grejskure 
Grejskur 31 og 23 er ledige og kan søges 
 
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. Tilbud er undervejs, der vil blive tilbudt overvågning af Bro 1 og 3. 
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Bromøde. Formanden oplyser at behovet for det tidligere annoncerede bromøde på Bro 4 er 
bortfaldet. 
 
Bromøde for udpegning af ny broformand på Bro 1 henstår stadig, men kan eventuelt afvikles i 
forbindelse med standerstrygningen, nærmere herom. 
 
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer: 
Fakturaer. Da der tid efter anden indløber fakturaer som er bestyrelsen ukendte, og skal 
efterspørges, skal det gøres klart at der ikke må foretages indkøb, eller rekvireres fremmed 
assistance uden forud indhentet tilladelse fra bestyrelsen. Undtaget herfor er akutte nødsituationer 
med fare for helbred og materiel. 
 
Gasledning. Den tidligere omtalte gasledning der skulle føres gennem KMK vinterplads er næsten 
afsluttet. Efter endelig afslutning vil der blive indkaldt til fællesarbejde.   
 
Vinduer. Vinduerne på toiletterne i klubhuset er rådne og delvis faldet helt ud, der indhentes tilbud 
på udskiftning. 
 
Navigationsundervisning. For medlemmer der ikke har det pligtige duelighedsbevis, er der 
introduktion mandag den 1. oktober kl. 19.00 i klubhuset på Kraftværksvej, og herefter 
undervisning hver efterfølgende mandage kl. 19.00 – 22.00. 
 
5. Økonomi 
Indbetalinger til og med d. 31.08. 2012  Kr. 461.500‐ 
Udbetalinger  - - -  Kr. 819.912- 
Indestående kasse, bank og giro Kr. 630.914-  
 
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 
90 års fødselsdag Klubben fejrer 90 års fødselsdag fredag den 31. maj 2013. Festen holdes i 
havnen på plænen med festtelt masser af mad, servering af gode årgangsvine, øl og vand. 
Der vil være musik og dans til et af tidens mest berømte orkestre (som endnu ikke er udpeget). 
Festudvalget er i gang med forberedelserne, så reserver allerede nu dagen, så du ikke går glip af 
denne begivenhed. 
 
8. Næste bestyrelsesmøde 
Onsdag den 10. oktober 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 


