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Københavns Motorbådsklub 
 

Købenavn den 11.10. 2013 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 09.10.2013 
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. 14.08. 2013 blev godkendt.  
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
3 nye støtte medlemmer: 
201361 Dan Ove Petersen 
201362 Edgar Strømme 
201363 Kenneth Pallier 
 
Ændringer: 
200708 Tom Petersen er udmeldt.  
201201 Lars Frost Mathiesen er overgået som aktivt medlem uden båd.  
 
Bro 1 Ingen ændringer 
 
Bro 3 Ingen ændringer 
 
Bro 4 Ingen ændringer  
 
Bro 5 Plads 507B er tildelt 201216 Kåre Pless Svensson  
  
Følgende pladser er ledige og kan søges: 
Bro 1 104 – 108 – 111 - 124 
Bro 3 305  
Bro 4 408A  
 
Alle pladser kan søges i henhold til regel 27 indtil 4. november 2013. 
 
Grejskure: 
Grejskur 25 - 31 – 33 er ledige og kan søges 
 
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere 
 
Pligtarbejde 2013. Ca. 30 medlemmer mangler at udføre pligtarbejde.  
Den28 og 29. september 2013 var sidste frist for fællesarbejde. Lister med pligtarbejder der kan 
udføres er ophængt i klubhuset, på broerne og hjemmesiden, medlemmer kan aftale et stykke 
arbejde ud fra listen og aftale nærmere med Thomas Rasmussen tlf. 53 60 84 49 eller mail 
thomasrasdk@yahoo.dk. indtil standerstrygningen 2. november 2013.  
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Dette er sidste mulighed for fællearbejde Thomas kan kontaktes for individuelle opgaver indtil 
standerstrygning den 2. november. Medlemmer der ikke har udført pligtarbejde vil få tilsendt 
girokort for manglende pligtarbejde pålydende Kr. 1.000,00  
 
KMK’s reviderede Love og Regler er på hjemmesiden, men findes endnu ikke i trykt papirformat.  
 
Hegn: Der er ryddet for beplantning ved hegnet, og udskiftning igangsættes. 
 
Lynlåse i den nye terrasseinddækning henstår (Thomas Rasmussen aftaler det videre forløb). 
 
Skilte: Røde/grønne vendbare skilte til opsætning på bådpladserne henstår. (Formanden afventer forskellige 
løsninger)  
 
Forsikringsforhold vedr. telte henstår. 
 
Badevogn: Rampen foran badevognen, er færdigbygget. 
 
Overvågning og nyt låsesystem: Der er afholdt møde med to leverandører af overvågningsudstyr, enkelte 
uklare punkter skal afklares inden endelig afgørelse på næste bestyrelsesmøde. 
Et enkelt firma har besigtiget med henblik på nyt låsesystem, men har ikke sendt tilbud.  
Tilbud fra ny leverandør afventes.  
 
KMK’s hjemmeside: Bestyrelsen søger stadig medlemmer der kan forny klubbens hjemmeside. Arbejdet 
kan udføres som pligtarbejde. For yderligere oplysninger henvendelse til Henrik Norman Pedersen mail: 
henrik.norman@kmk1923.dk 
 
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer: 
 
Navigationskursus: Information om navigationskursus er afholdt mandag den 7. oktober kl. 19.00  
Kurset afholdes efterfølgende mandage kl. 19.00 - 22.00. 
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). 
 
Festudvalg: Vort festudvalg gennem mange år har valgt at stoppe, en stor tak fra bestyrelsen 
for deres indsats.  
Nye frivillig til festudvalget søges. 
 
Restancer: En del medlemmer er igen 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. 
Der vil efter standerstrygningen blive udsendt girokort for manglende pligtarbejde 2013. 
Manglende betaling vil ligeledes medføre bortfald af medlemskabet i henhold til 
ovenstående. 
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5. Økonomi 
Indbetalinger til og med d. 30.09. 2013  Kr.575.453- 
Udbetalinger  - - -  Kr. 500.448 
Indestående kasse, bank og giro Kr. 672.899- 
 

6. Større arrangementer og møder: 
Standerstrygning  kl. 15.00 Bro 1 
Lørdag den 2. november kl. 15.30 Bro 3 
   kl. 16.00 Kraftværksvej 
 (Der vil blive arrangeret spisning, tilmelding nødvendig, nærmere information følger) 
 
7. Eventuelt 
Intet 
 
8. Næste bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 5. november 2013 kl. 17.00 
 
KMK Kalender 2013 
 
Standerstrygning  kl. 15.00 Bro 1 
Lørdag den 2. november  kl. 15.30 Bro 3 
   kl. 16.00 Kraftværksvej 


