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Københavns Motorbådsklub 
 

Købenavn den 06.11. 2013 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 05.11.2013 
Deltagere: Simon Bak Sørensen, Henrik Norman Pedersen, Kjeld Koushede, Thomas Rasmussen 
og Sonny Jonasson, 
Referent: Sonny Jonasson 
 
1. Godkendelse af referat: 
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 09.10. 2013 blev godkendt.  
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
200608 Helene Hoffmann er udmeldt 
 
Ændringer 
9806 Ib Grønvaldt overgår pr. 1. januar som støttemedlem 
 
Bro 1 201209 Brian Zinck er tildelt plads 124 
 201211 Morten Kjelstrup er tildelt plads 108 
 201301 Jens Kristian Kristiansen er tildelt plads 104 
 201303 Ulrik Jørgensen er tildelt plads 111  
 
Bro 3 201304 Britta Linthoe er tildelt plads 305 
 
Bro 4 Ingen ændringer  
 
Bro 5 Ingen ændringer  
  
Følgende pladser er ledige og kan søges: 
Bro 1 114 
Bro 3 323  
Bro 4 408A  
 
Alle pladser kan søges i henhold til regel 27 indtil 4. november 2013. 
 
Grejskure:  Jens Kristian Kristensen er tildelt grejskur nr. 31 

Grejskur 25 - 33 er ledige og kan søges 
 
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere 
 
Pligtarbejde 2013. er slut 48 medlemmer mangler at udføre pligtarbejde. Dem der har haft 
slusevagt skal melde til Thomas Rasmussen tlf. 53 60 84 49 eller mail thomasrasdk@yahoo.dk og 
meddele dato og tidsrum for slusevagten senest 15. november, hvorefter girokort for manglende 
pligtarbejde udsendes. 
 
KMK’s reviderede Love og Regler er på hjemmesiden, men findes endnu ikke i trykt papirformat.  
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Hegn: Hegnet ved parkeringspladsen og porten er udskiftet. 
 
Lynlåse i den nye terrasseinddækning henstår (Thomas Rasmussen aftaler det videre forløb). 
 
Skilte: Røde/grønne vendbare skilte til opsætning på bådpladserne henstår. (Henstår til foråret)  
 
Forsikringsforhold Simon afventer besked fra forsikringsselskabet. 
 
Overvågning: Igangsættes i havnen, efter endelig afklaring med leverandør.  
 
Låsesystem: Henrik har kontakt med firma der fremsender tilbud.  
 
KMK’s hjemmeside: Ole Vester 200404 har meldt sig på banen og starter fornyelse i nær fremtid 
 
Festudvalg: Nye frivillig til festudvalg søges det regnes som pligtarbejde (max. 4 personer kan indgå i 
udvalget). 
 
Restancer: En del medlemmer er stadig i restance med betaling for kontingent og sommerleje, og vil blive 
rykket for betaling, bestyrelsen henviser til KMK´s love § 4c 
(Såfremt et medlem ved udgangen af et kalenderår er i restance vedrørende opkrævninger, der er forfaldet til 
betaling i pågældende kalenderår eller tidligere, bortfalder medlemskabet med virkning fra begyndelsen det 
efterfølgende kalenderår. Dette gælder dog ikke, hvis medlemmet forinden har indgået aftale om henstand 
med klubbens bestyrelse, jf. punkt d). 
 
Girokort for vinterleje er udsendt, og ved manglende betaling vil § 4c være gældende. 
(Manglende betaling vil medføre bortfald af medlemskabet i henhold til ovenstående). 
 
Navigationskursus: Kurset er startet der er 5 tilmeldte 
Opmærksomheden henledes på KMK’s love § 3 
(Nye aktive medlemmer skal tilmelde sig klubbens navigationskursus førstkommende vinter, og deres medlemskab er 
ikke endeligt, før afsluttende prøve er bestået.  
Undtaget herfra er personer, der er i besiddelse af gyldigt duelighedsbevis eller anden navigationsuddannelse på 
samme eller højere niveau.  
Medlemmer, der af arbejdsmæssige eller familiemæssige årsager ikke er i stand til at følge klubbens 
navigationsundervisning, kan ansøge om dispensation til at udskyde kurset til den efterfølgende sæson). 
 
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer: 
Band. Et par medlemmer har planlagt at starte et band, og har søgt om tilladelse til at benytte 
klubhuset en aften om ugen i vinterhalvåret til at øve. Som modydelse vil de underholde gratis ved 
festlige lejligheder i KMK. Bestyrelsen har givet tilsagn, dog ikke mandag hvor der er 
navigationsundervisning. 
 
Lejekontrakt: Kommunen har åbnet mulighed for en fornyelse af KMK´s lejekontrakt for området 
på Kraftværksvej. De gør samtidig opmærksom på at prisen der betales i dag pr. m2 er forældet og 
varsler en stigning. Der vil blive arrangeret et forhandlingsmøde senere. 
 
Standerstrygning: Den årlige standerstrygning fik under spisningen et uheldigt udfald. 
Formanden fik spildt rødvin på et medlem, dette fik det berørte medlem til at kaste et glas 
rødvin direkte på formanden, med en ødelagt skjorte til følge. Det er yderst nedværdigende at 
blive behandlet på denne måde, og skabte både vrede og frustration hos formanden. Det 
pågældende medlem har klaget til bestyrelsen over episoden, og meddelt at alle andre 
medlemmer ved bordet synes at hans opførsel var fuldt forståelig. 
 
To andre medlemmer har klaget over formandens tiltaleform og adfærd. 
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Den nævnte episode og de efterfølgende klager betragter formanden som en hetz mod ham og 
har på bestyrelsesmødet den 5. november 2013 afleveret følgende.: 
 
Helsingør, 4. november 2013 

KMK 

Efter længere tids chikane fra en gruppe af klubbens medlemmer, hvilket jeg vil betegne som 

voksenmobning og som kulminerer ved dette års standerstrygning, ser jeg mig ikke i stand til 

at fortsætte som formand for KMK.  

Jeg vil på ingen måde i min fritid og ved frivilligt arbejde finde mig i at blive udsat for både 

mobning og person rettet angreb som der skete ved festen, hvor jeg til og med blev overfuset 

og oversprøjtet med rødvin. 

Samtidig er der kommet nogle uanstændig og fuldstændig grundløse klage over mig fra den 

gruppe af medlemmer som har modarbejdet mig siden jeg blev valgt som formand. Dette har 

fået mig til at konkluderer at jeg ikke vil finde mig i den behandling fra den gruppe af 

medlemmer som eneste mål er at komme af med mig som formand, men ikke selv vil til stille 

op og yde en indsats for klubben.  

At jeg trækker mig som formand er ikke for at føje denne gruppe, men fordi jeg i flere år har 

fundet deres opførsel uacceptabel.  

I mit formandskab og i min fritid har jeg gjort mit til at få KMK til at fungerer og derfor 

undrer jeg mig over at en gruppe medlemmer kan være så hadefulde og nærmest vil gøre alt 

for at komme af med mig som formand.   

På bestyrelsesmødet den 5. november 2013, trækker jeg mig som formand, men forbliver i 

bestyrelsen frem til næste generelforsamling.  

Jeg vil håbe at vi kan finde en løsning til en bestyrelses sammensætningen og ser frem til at 

jeg kan trække mig helt fra bestyrelsesarbejdet, på næste generalforsamling. 

Med venlig hilsen 

Simon Bak Sørensen  

 
Bestyrelsen tog formandens beslutning til efterretning.  
 
På baggrund af den behandling man som en formand risikerer at blive udsat for, og som 
nogle medlemmer finder fuldt forståelig, ønsker næstformanden ikke at træde i formandens 
sted, bestyrelsen vil fortsætte som en administrativ enhed indtil førstkommende 
generalforsamling. 
 
Kjeld Koushede og Sonny Jonasson meddelte, at de har besluttet at forlade bestyrelsen på 
førstkommende generalforsamling  
 
KMK har fortjent en kompetent ledelse, og vil herefter få muligheden at vælge de rette 
medlemmer til opgaven. 
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5. Økonomi 
Indbetalinger til og med d. 31.10. 2013  Kr.694.028- 
Udbetalinger  - - -  Kr. 517.287- 
Indestående kasse, bank og giro Kr. 773.138- 
 

6. Større arrangementer og møder: 
 
Generalforsamling   
Søndag den 30. marts 2014  Kl. 10.00 Kraftværksvej 
 
 
7. Eventuelt 
Intet 
 
8. Næste bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 17.00 
 
KMK Kalender 2014 
 
Generalforsamling   
Søndag den 30. marts  Kl. 10.00 Kraftværksvej  
 
 
Lørdag den 03. maj  Kl. 10.00 Bro1 
Standerhejsning  Kl. 10.30 Bro 3 
   Kl. 12.00 Kraftværksvej 
 
 
Standerstrygning  Kl. 15.00 Bro 1 
Lørdag den 1. november  Kl. 15.30 Bro 3 
   Kl. 16.00 Kraftværksvej 
 


