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Københavns Motorbådsklub 
 
Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 kl. 10.00 i klubhuset  
 
Der var 27 stemmeberettigede aktive medlemmer fremmødt 
 
Formanden Simon Bak Sørensen var fraværende grundet sygdom.  
 
Næstformanden bød velkommen, og udbad sig forslag til dirigent. 
 
Punkt 1. Valg af dirigent 
 
Ole Bjarrum blev valgt som dirigent.  
Ole Bjarrum 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  
Formandens beretning  
Igen i år er vi blevet forskånet for de helt store uheld. Dog er der sunket et par både som ikke har været under 
tilstrækkelig opsyn. Blandt andet har klubben fået en henvendelse fra Københavns kommunes miljøkontor 
som truede klubben med politi og tvangsbøder hvis vi ikke fik fjernet og hævet en båd der var sunket på Bro 
1.  
Det er simpelthen for dårligt og sløvt at man ikke er i stand at reagere og få hævet sin båd, når man bliver 
kontaktet af bestyrelsen. 
Det er også i denne periode at vi har fået anskaffet os en ny badevogn som, med stor hjælp fra et par 
medlemmers side, er blevet stillet op og i dag er funktionsdygtig. Der mangler dog en rampe op til selve 
badevognen.  
Vi har fået sat et nyt plankeværk op. Et flot stykke arbejde som er udført af en håndfuld af vore mest aktive 
medlemmer. 
Der været en del medlemmer, som har haft svært ved at overholde betalingsfristerne for betaling af 
kontingent og pladsleje. Vi har i år på drastisk vis ekskluderet en del medlemmer, der ikke har reageret på 
klubbens betalingskrav.  
Varme og elpriserne stiger. Vi har de sidste år oplevet en stigning i priserne på el og varme, og vi må nok se i 
øjnene, at vi skal til at finde en løsning på dette problem. Beløbsmæssigt er vi ved at runde 100.000 kroner 
for en enkel sæson. Noget må gøres, og bestyrelsen har drøftet forskellige tiltag, men er ikke nået frem til 
den endelige løsning, men det er noget vi arbejder videre med. 
Havnen på Kraftværksvej trænger stadig til en ordentlig omgang. Vi har et gammelt havneanlæg, som kræver 
en del vedligeholdelse, og bestyrelsen har drøftet, hvad der skal prioriteres, men har ikke besluttet hvor i 
havnen vi skal begynde, og ser gerne på forslag fra medlemmerne, hvilke renoveringsopgaver vi skal starte 
med. 
Bestyrelsen har på grund af de mange indbrud og ønsker fra sidste generalforsamling drøftet 
videoovervågning af pladsen og selve klubhuset.  Vi har også fået fremskaffet nogle priser på overvågning 
som efter bestyrelsen mening ikke står mål med resultatet, derfor skal emnet skal drøftes på 
generalforsamlingen.  
Klubhuset trænger til den helt store overhaling. Der skal males og vores toiletforhold skal forbedres. 
Bestyrelsen har i denne periode drøftet hvornår vi skal sætte dette arbejde i gang, men afventer en vurdering 
af arbejdets omfang og økonomien bag projektet.  
Festudvalget har udsendt invitation til jubilæumsfesten den 31.5.2013. med et håb om at så mange som 
muligt vil deltage i dette store arrangement, hvor vi skal fejre klubbens 90 års jubilæum. En foreløbig tak til 
festudvalget. 
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Så har vi fået meddelelse om at vores mangeårige kasser og sidenhen revisor stopper. Jeg vil på 
medlemmerne og bestyrelsens vegne takke Dan Ove for det store slid og arbejde, han har udført for klubben, 
og jeg er helt sikker på, at vi i dag ikke havde en så god økonomi uden hans økonomiske indsigt. 
 
Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer 
 
Punkt 3. Årsregnskab  
 
Regnskabet for 2012 
Årsregnskab. Regnskabet er udsendt til alle medlemmer sammen med indkaldelsen. 
Henrik Norman Pedersen gennemgik Status og regnskabet for KMK 2012, som viste underskud på 
275.078,11 kr.  
Indtægterne er steget, der er kommet 15 nye medlemmer, og klubben har haft indtægter på vinterpladser fra 
en bådklub på Holmen 
På udgiftssiden er der anskaffet ny badevogn, rækværk mod Bro 5, varme og el. udgifter er steget, der er 
indkøbt værktøj og der har været en del vedligeholdelsesarbejde. 
Horst og andre var stærkt kritisk overfor de udbetalte kørepenge, som samlet udgjorde 45.737-kr.samt heraf 
ca. 29.500-kr. til formand og kasser, og 16.200 kr. til andre.  
Udgifter til gartner har klubben efter Horsts mening ikke råd til, og anbefalede at stemme nej til godkendelse 
af regnskabet. 
Kasseren redegjorde for de udbetalte kørepenge og meddelte at det var samme praksis som tidligere år, men 
i den nye regnskabsform var alle beløb mere synlige.   
Med hensyn til gartnerudgift var det primært indbetaling for manglende pligtarbejde, der var brugt til det 
omtalte gartnerarbejde.  
Kasser jobbet er et meget tidskrævende arbejde, der kræver at man kommer ofte i klubben for at tømme 
postkassen, og sørge for at betale de indkomne regninger, kassereren mener at det er urimeligt at dette skulle 
være helt for egen regning. 
Thomas Rasmussen følte sig til grin med hensyn til det udførte gartnerarbejde, der kunne have været udført 
af klubbens medlemmer. 
Kofoed mente at alt bestyrelsesarbejde skulle være fuldstændig ulønnet. 
Tim efterlyste en liste med pligtarbejde der skal udføres, og som medlemmerne kunne skrive sig på og 
udføre, på et for dem bedre tidspunkt end de fastlagte weekender. 
Leif Petersen foreslog at kørepengene erstattes af et fast beløb, og mente at 45.000 kr var i overkanten. 
 
Da der tilsyneladende var stor tilslutning til at forkaste regnskabet, som kunne betyde at hele den samlede 
bestyrelse ville træde af, foreslog dirigenten en ti minutters ryge og tænkepause som en mulighed til at finde 
en acceptabel løsning. Efter pausen blev det foreslået at godkende det udsendte regnskab, som 
regnskabsmæssigt var korrekt, og derefter ændre i fremtidig praksis med hensyn til kørepenge, og fremmed 
gartnerydelse m.v. i det udarbejdede budget for 2013/14. 
 
Regnskabet blev efterfølgende ved en skriftlig afstemning godkendt med 17 ja stemmer mod 10 nej 
stemmer. 
   
Punkt 4 Fremlæggelse af budget for 2013/14 
I budgettet 2013/14 var indregnet et underskud på 43.650 kr. 
Efter debatten om kørepenge blev der foreslået forskellige løsninger med krav om afskaffelse af alle former 
for kørepenge, dette gælder også dem, der yder daglig service med tilsyn og opfyldning af øl og 
sodavandsautomater, bestille øl vand og olie, samt fremmed gartnerassistance. Det vil fortsat være muligt at 
leje nødvendigt udstyr maskiner m.v. til gartnerarbejde.  
Ole Just Søndergård foreslog at kørepengene til formanden og kassereren erstattes af fri kontingent og fri 
bådplads. Ifølge kassereren repræsenterer et medlemskab med kontingent og gennemsnitlig båd størrelse et 
årligt beløb på ca. 4.100 kr.  
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Leif Petersen mente ordningen for formanden og kassereren var en god løsning og anbefalede at stemme for 
denne løsning. 
 
Budgettet med de foreslåede ændringer bestående af ingen kørselsgodtgørelse, ingen gartnerudgifter, 
men fri kontingent og bådplads til formanden og kassereren blev vedtaget enstemmigt. 
 
Punkt 5 Forslag  
5a. Bestyrelsens forslag om ændring af klubbens love § 4 og § 6 samt ændring af ordensregler, havneregler og 
pladsregler udsendt som bilag 1 og 2 blev godkendt enstemmigt. 
 
5b Bestyrelsens forslag om videoovervågning af havnen og Bro 1 og Bro 3 blev drøftet. 
Der var enighed om at en total overvågning af hele pladsen sikkert ikke var mulig, så det blev besluttet at etablere 
overvågning af porten med indgang til klubhuset og parkeringspladsen, samt indsejlingen til havnen. 
På Bro 1 og Bro 3 etableres 2 til 3 kameraer hvert sted efter behov.  
Da et ukendt antal nøgler til klubbens faciliteter efterhånden er i omløb, blev det besluttet i forbindelse med etablering 
af videoovervågning at udskifte klubbens hidtidige låsesystem med et elektronisk system, der betjenes med en 
elektronisk brik. Brikken kan elektronisk slettes ved bortkomst, eller afgang fra klubben, og således hindre udmeldte og 
bortviste medlemmers adgang til klubben. Brikken kan ikke uden videre kopieres. 
De nævnte omkostninger til overvågning og låsesystem indgår ikke i budgettet, men finansieres delvis af de i budgettet 
vedtagne besparelser, samt klubbens kapital. 
 
Forslaget om videoovervågning og nyt låsesystem blev enstemmigt vedtaget  

 
Punkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Følgende er på valg: 

a) Formanden 2 år  Simon Bak Sørensen (modtager genvalg)   
b) Bestyrelsesmedlem for 2 år: Søren Hviid Poulsen (modtager genvalg) 
c) Suppleant til bestyrelsen for 2 år Jan Steffensen (modtager genvalg) 
d) Revisor for 2 år  Dan Ove Pedersen (modtager ikke genvalg)  
e) Revisor suppleant for 2 år: Ib Grønvaldt (modtager ikke genvalg) 

 
a) Simon Bak Sørensen blev genvalgt uden modkandidat 
b) Thomas Rasmussen opstillede som modkandidat til Søren Hviid Poulsen på posten som 

bestyrelsesmedlem. Den efterfølgende skriftlige afstemning viste 14 stemmer for Thomas Rasmussen og 
12 stemmer for Søren Hviid Poulsen 1 stemme var blank. 

c) Ole Just Søndergård opstillede som modkandidat til Jan Steffensen til posten som suppleant.  
 Ole just Søndergård blev valgt med 26 stemmer 1 blank.  
d) Ole Bjarrum blev foreslået og valgt enstemmigt som revisor. 
e) Leif Petersen blev foreslået og valgt enstemmigt som revisorsuppleant. 
 
 
Den samlede bestyrelse består herefter af: 
Formand:  Simon Bak Sørensen (for 2 år) 
Næstformand:  Sonny Jonasson (for 1 år) 
Kasserer:  Henrik Norman Pedersen (for 1 år) 
Bestyrelsesmedlem: Kjeld Koushede (for 1 år) 
Bestyrelsesmedlem: Thomas Rasmussen (for 2 år) 
Suppleant:  O.P. Hansen  (for 1 år) 
Suppleant:  Ole Just Søndergård (for 2 år) 
Revisor for KMK: Ole Bjarrum  (for 2 år) 
Revisorsuppleant: Leif Petersen  (for 2 år) 
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Punkt 7 Eventuelt 
Horst havde fremsendt henstilling om stop af al rygning i klubhuset af hensyn til andre medlemmers 
sundhed, og energiforbruget i forbindelse udluftning, han henviste til ventilation, der ikke bliver stoppet og 
dør der står åben med øget varmespild. 
Da et forbud ikke kan vedtages under eventuelt, betragtes dette som en henstilling til rygere, om at udvise det 
fornødne hensyn til andres sundhed, og klubbens økonomi. 
 
Jørgen Hedegaard forespurgte om bestyrelsen havde foranstaltet udskiftning af låsen på værkstedet, hvor 
dem der til dagligt udfører frivillige reparationer på pladsen har deres værktøj. Bestyrelsen har intet med 
låseudskiftningen at gøre, og henstiller til vedkommende at få det bragt tilbage snarest.  
  
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen, og takkede for forholdsvis god ro og orden. 
Generalforsamlingen sluttede kl. 12.30. 
 
 
 
 
Referent. Sonny Jonasson. den 25. marts 2013 Dirigent: Ole Bjarrum 


