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Københavns Motorbådsklub 
 
Referat af ordinær generalforsamling søndag den 25. marts 2012 kl. 10.00 i klubhuset  
 
Der var 31 stemmeberettigede aktive medlemmer og 3 støttemedlemmer fremmødt 
 
Formanden bød velkommen, og udbad sig forslag til dirigent. 
 
Punkt 1. Valg af dirigent 
 
Ole Bjarrum 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 igen i år ind på en vis slaphed og ligegyldighed over for de regler vi har i klubben. 
Eksempler som til stadighed irriterer bestyrelsen som f.eks. at man har svært ved at melde bestyrelsen adresseændring, 
eller har fået en ny og større båd.  Dertil har man meget svært at fortælle bestyrelsen hvis man agter at lade sin båd stå 
på land sommeren over.  
I havnen ligger der efterhånden adskillige både der ikke opfylder klubbens krav til sødygtighed de ligner noget der er 
løgn, måske er det fordi vi har en for billig sommerleje eller fordi at vi i bestyrelsen er for slappe i vores administration 
af sommerpladserne, men noget skal der ske. 
 
Vi har igen i år haft indbrud i klubhuset og i en række skure på pladsen. Vi har i klubhuset fået smadret et par døre, men 
heldigvis ikke så meget andet. På pladsen er et stort antal skure brudt op.  
Bestyrelsen har på grund af de mange indbrud drøftet om tiden ikke er inde, til at videoovervåge pladsen og selve 
klubhuset. spørgsmålet vil blive taget op senere på generalforsamlingen, da vi i bestyrelsen er i tvivl om medlemmerne 
ønsker sig overvåget i deres fritid, og om det vil mindske indbruddene, hvis vi spenderer et halvt hundrede tusinde på 
videoovervågning, samt mere lys på pladsen. 
 
Det ser ud til at vor PBS opkrævningssystem kører på skinner og derved letter vores opkrævning af kontingent samt 
betaling af regninger. Det skal dog siges at vi til stadighed bruger for meget tid og opmærksomhed på at tjekke 
medlemmers adresser. Det virker som folk tror at vi automatisk får at vide når man ændre adresse, skifter telefon eller 
får ny mail adresse.   
 
Jeg må som formand for KMK beklage at vi heller ikke i denne generalforsamlingsperiode har fået opsat en ny 
toiletvogn. Men jeg vil dog love at der sker noget hen over sommeren 2012. 
Det også er på tide at vi får renoveret vores toiletter i klubhuset, dette vil vi også tage fat på. 
 
Vi har i bestyrelsen arbejdet med at få fornyet KMK’s love og regelsamling og vi vil på generalforsamlingen komme 
med forslag til ændring af klubbens love. Vi har med dette lov arbejde prøvet at gøre teksten i vores love mere 
tidssvarende ligesom vi har fjernet nogle regler som vi ikke anvender i dag.  
 
Sommeren der regnede væk.  
Dette afstedkom at vores slæbested var ved at regne ned i havnen. Svellerne var undermineret, og det så ikke ud som 
om det ikke kunne repareres.  
Gode råd var dyre, solen tittede frem og det gjorde Jørgen Hedegaard og Murer Poul også, i løbet af et par uger var 
vores slæbestedet op at stå igen. Vi kan derfor takke dem for at vi i dag har et slæbested, der kan holde mange år endnu. 
 
På pladsen har vi fået nyt tagpap på værkstedet og sikret udestuen mod vand gennemtrængning. 
På broerne ser det ud som vi også i år skal lægge nogle nye fortøjningsbøjer ud, ligesom almindelig rengøring og 
vedligehold skal fortages. 
Så har bestyrelsen et stille håb om at vi i næste sæson vil få mulighed for at samle alle broformændene til et lille møde, 
hvor vi kan drøfte hvad der skal gøres på broerne. 
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Vi vil ligeledes være bedre til at hænge nye medlemslister op på bro 1 og 3 således at broformændene har mulighed for 
at se hvem der har ret til at ligge på pladserne. Specielt på bro 1 og 3 har man ønsket en opdateret medlems liste da der 
til tider har været tvivl om hvem der ret til at ligge på en given plads. 
 
I bestyrelsen har vi igennem de sidste par år gang på gang fået klager over at der bliver røget i klubhuset. Vi har op til 
denne generalforsamling modtaget et forslag der vil forbyde al rygning i klubhuset. Som formand og ryger må jeg 
konstater at jeg er ved at være i mindretal og jeg kan derfor godt anbefale et vist rygeforbud i klubhuset. 
 
Hvis man skal se lidt positiv på livet, så skal have skuden i vandet efter en vinter som ikke var så lang og trist som 
forrige vinter. Jeg vil også huske jer alle på at vi på trods af uheld, vandskader og andre genvordigheder har en unik 
klub med stolte traditioner liggende blot 300 meter fra Københavns centrum.  
 
Til slut vil jeg takke alle de medlemmer der på trods af internettet, travlhed og manglende tid holder klubben flydende.  
 
Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer 
 
Punkt 3. Årsregnskab  
 
Regnskabet for 2011 
 
Årsregnskab. Regnskabet er udsendt til alle medlemmer sammen med indkaldelsen. 
Henrik Norman Pedersen gennemgik Status og regnskabet for KMK 2011, som viste balance i indtægter 
og udgifter.  
Der er indkøbt nyt regnskabssystem, som gør at regnskabet ser lidet anderledes ud en sædvanlig, og ikke 
passer helt i sideformat i bladet som tidligere. 
Der blev stillet spørgsmål til posten kørepenge, posten dækker transportomkostninger og udlæg til brændstof 
til forskellige medlemmer og bestyrelsesmedlemmer der dagligt servicerer klubben.  
Flere medlemmer fandt det for lavt at diskutere en post i den størrelsesorden.  
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Punkt 4 Fremlæggelse af budget for 2012/13 
Budgettet for 2012/2013 er uændret i forhold til 2011/2012 
I budgettet 2011 og 2012 er afsat beløb til renovering af toiletter og ny badevogn af henlagte midler, de 
nævnte arbejder er endnu ikke blevet effektueret, og henstår stadig til udførelse.  
 
Budgettet blev godkendt. 
  
Punkt 5 Forslag  
5a. Claus Wohlert havde fremsendt følgende forslag til behandling på generalforsamlingen: 
Jeg foreslår at rygning forbydes i såvel klubhus som Junior hus, da langt det overvejende flertal ikke er rygere og 
generes kraftigt af de få men ret ihærdige rygere. 
 
Forslagsstilleren var ikke selv tilstede til at uddybe forslaget. 
 
Forslaget vakte en del dialog.  
Frank Sørensen mente at nogle enkelte medlemmer kom en del i klubhuset om vinteren og tilså både klubhus og 
havnenes faciliteter, og da der stort set ikke kom medlemmer i klubhuset om vinteren, ville det være rimeligt at det var 
tilladt at sidde i klubhuset og varme sig med en kop kaffe og en cigaret. 
Kofoed mente at de frelste jagtede rygerne. 
Antti Samppa mente at det fra et lægeligt synspunkt ikke var rimeligt at man ikke selv kunne bestemme hvad man 
indåndede. 
 
Efter en kort debat endte afstemningen i et kompromis fremført af rygerne, at al tobaksrygning i klubhuset og 
Juniorhuset ikke er tilladt i perioden fra Standerhejsning til standerstrygning begge dage inklusive. 
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Der var 19 der stemte for og 1 der stemte imod forslaget. 
 
I en efterfølgende afstemning om det oprindelige forslag om totalforbud var der 1 der stemte for.  
 
Det er herefter med øjeblikkelig virkning forbudt at ryge i klubhuset og Juniorhuset i det nævnte tidsrum, overtrædelse 
vil være at betragte som overtrædelse af klubbens love § 16, og kan medføre bortvisning med total udelukkelse til følge.   
  
5b. De af bestyrelsen udsendte ændringsforslag til klubbens love blev efter en kort redegørelse af Kjeld Koushede 
godkendt uden kommentarer. 

 
Punkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Følgende er på valg: 

a) Kasserer for 2 år  Henrik Norman Pedersen   
b) Bestyrelsesmedlem for 2 år: Sonny Jonasson  
c) Bestyrelsesmedlem for 2 år Kjeld Koushede  
d) Suppleant for 2 år:  O.P. Hansen  

 
Alle blev valgt uden modkandidater. 
 
Den samlede bestyrelse består herefter af: 
Formand:  Simon Bak Sørensen (for 1 år) 
Næstformand:  Sonny Jonasson (for 2 år) 
Kasserer:  Henrik Norman Pedersen (for 2 år) 
Bestyrelsesmedlem: Søren Hviid Poulsen (for 1 år) 
Bestyrelsesmedlem: Kjeld Koushede (for 2 år) 
Suppleant:  O.P. Hansen  (for 2 år) 
Suppleant:  Jan Steffensen  (for 1 år) 
Revisor for KMK: Dan Ove Petersen (for 1 år) 
Revisorsuppleant: Ib Grønvaldt  (for 1 år) 
 
Punkt 7 Eventuelt 
Bestyrelsen ønskede generalforsamlingens tilkendegivelse om hvorvidt medlemmerne ønskede 
videoovervågning af klubbens faciliteter. 
Ønsket er opstået grundet de mange indbrud i klubhus, grejskure og både. 
Der var stor opbakning om ideen, og bestyrelsen arbejder videre med overvågning, og mere belysning på 
pladsen. 
 
  
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden. 
 
Formanden takkede de fremmødte og dirigenten,  
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 11.10. 
 
 
Referent. Sonny Jonasson. den 25. marts 2011 Dirigent: Ole Bjarrum 
 
 


