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Formanden Flemming Elniff Larsen bød velkommen til generalforsamlingen.
ad 1 Valg af dirigent
Jørgen Hedegaard blev enstemmigt valt til dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen (GF) var lovligt indkaldt og at GF
var beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede endvidere at der var 48 fremmødte
medlemmer samt 1 fuldmagt og at vedtægtsændringer iflg. klubbens love kræver
tilslutning fra 75% af de fremmødte.
ad 2 Årsberetning
Formandes indledte beretningen med at orientere om det nye nøglesystem og
konstaterede, at så godt som alle nøglebrikker er udleveret - det blev samtidig under
streget, at de medlemmer som køber en ekstra nøglebrik, selv er ansvarlige for, at
denne ikke kommer i de forkerte hænder. Støttemedlemmer kan ikke købe en
nøglebrik.
Klubhuset har fået udskiftet det 40 år gamle oliefyr med et nyt varmesystem
(varmepumpe) og formanden glædede sig over at det virker efter hensigten.
Besparelsen i udgifter til varme, forventes at være omkring kr. 15.000 om året,
hvilket skal holdes op mod en udgift på kr. 90.000 for nye det nye anlæg.
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Formanden nævnte, at der har været medlemmer, der ønskede at køre klubben, som
var det deres egen, og han understregede, at når man er blevet medlem af klubben,
har man også skrevet under på, at man ønsker at deltage i klublivet på lige fod med
alle andre.
Formanden takkede og udtrykte stor ros til Alex for hans arbejde og understrege i den
forbindelse, at vinterpladsen styres af bestyrelsen og pladsmanden og ingen andre.
Der var endvidere tak til bestyrelsen, broformænd samt de medlemmer, der i årets løb
har udført fællesarbejde til gavn og glæde for KMK.
Det blev endvidere nævnt, at KMK står overfor en række store udgifter til
vedligeholdelse af klubhuset og ikke mindst udgravning af sejlrenden, hvilket
forventes at koste ca. 800 kr pr. kubikmeter, da der er tale om forurenet jord.
Udgravning af sejlrenden ligger dog nogle år i fremtiden.
Formanden afsluttede sin beretning med at opfordre KMKs medlemmer til at værne
om klubben.
Herefter var der spørgsmål til formandens beretning, hvor bl.a. Horst Pollaks
bemærkede at det kræver nøgle, for at komme ud af porten. Horst mente, at der skulle
være en vrider på porten, så alle kan komme ud. Formanden vil spørge låsesmeden
om den nuværende ordning er lovlig.
Herefter godkendte generalforsamlingen formandens beretning.
ad 3 Årsregnskab
Kassereren gennemgik regnskabet og noterede at klubbens formue er for
nedadgående. KMK har fået 12 nye medlemmer i 2015 svarende til ca. ca. 10% nye
medlemmer. Nogenlunde samme antal havde i samme periode meldt sig ud af KMK.
Fællesarbejdet blev genindført på sidste generalforsamling og der er derfor opkrævet
kr. 31.000 fra de medlemmer, der ikke udført fællesarbejde . Salget af øl og vand er
sidste år blevet reduceret - kassereren bad medlemmerne tænke på, at når man køber
øl og vand i automaterne, støtter man klubben.
Kassereren omtalte aftalerne med By&Havn og Københavns Kommune, og det
arbejde bestyrelsen havde haft med at få klarlagt, om KMK var blevet opkrævet
uberettiget leje, og kassereren måtte desværre konstatere, at dette ikke var tilfældet.
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Kassereren henledte opmærksomheden på, at stigningen i el-forbruget på
Frederiksholm Kanal skyldes Kanalcafeen, der har tappet sig ind på vores ledning,
etablering at nøglebriksystemet, der er en engangsudgift samt posten debitorer på kr.
97.000, der er en fejl.
Kassereren afsluttede gennemgangen af årsregnskabet med at nævne, at klubbens
beholdning af aktier er ved at blive solgt, men at kursen desværre er ikke god, og at
vi har fået en revisor (Kristina Petersen) til at lave vores bogføringer og regnskab
fremover.
Efter kassererens gennemgang var der spørgsmål og kommentarer til regnskabet
herunder hvorfor KMK har aktier i strid med klubbens love. Aktierne kommer fra en
gammel garantikonto, der er blevet nedlagt og lavet om til aktier - det er den
aktiepost, der er ved at blive afhændet. Enkelte medlemmer undrede sig over at
klubben har betalt kr. 16.000 for at få lavet den nye hjemmeside - det burde kunne
være lavet meget billigere. Flemming Rasmussen tilbød at komme med
forbedringsforslag, hvilket KMK naturligvis tager positivt imod. Brian Zink udtrykte
bekymring for anlægsudgifterne og foreslog, at der afsættes et fast beløb til
opbygning af en fond.
Der var en del debat vedr. den manglende revisionspåtegning af regnskabet. Dette
skyldes, at der ikke blev valgt en revisor på sidste GF. Kassereren havde dog fået en
bekendt fra Deloitte til at foretage en uformel revisionsgennemgang og det var ved
gennemgangen blevet påtalt, at der ikke føres en kassebog. Efter debatten blev
regnskabet vedtaget.
ad 4. Behandling af budget for det efterfølgende år
Kassereren gennemgik budgettet for det kommende år.
Det blev bemærket, at der er post til nøglesystem, hvilket er en fejl, da det vedrører
2015, og at posten til regnskab vedrører udgift til bogføring.
Budgettet blev herefter godkendt.
ad 5. Forslag
Bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse fra kr. 750 til kr. 1.000 blev motiveret
af kassereren med vigende indtægter og stigende omkostninger. Forlaget blev
herefter sat til debat. Der blev bl.a. spurgt til om en mere optimal udnyttelse af ledige
bådpladser kunne give klubben flere indtægter. Hertil svarede formanden, at der ikke
er mange ledige pladser, så det kan ikke afhjælpe problemet. Der var også ønske om
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en vedligeholdelsesplan med en langsigtet budgetplan, hvilket bestyrelsen lovede at
fremlægge på næste GF. Forslaget blev vedtaget med 47 stemmer for og 2 imod.
Bestyrelsens forslag om tilføjelse af punkt 1. til KMKs love §6 blev motiveret af
formanden med, at man ikke skal kunne bruge vinterpladsen til opmagasinering af
gamle både. Forslaget blev vedtaget med 49 stemmer for.
Bestyrelsens forslag til ændring af § 7 i KMKs love, blev efter en del debat trukket
tilbage af bestyrelsen.
Forslag fra Horst Palloks og Flemming Hedegaard om at §16 (disciplinær
udelukkelse) i KMKs love udgår, gav anledning til en del debat. Claus Wohlert
begrundede forslaget herunder at “advarelsespragraffen” ikke indeholder en
tidshorisont. Thomas Rasmussen tog ordet og spurgte om hvilke love han og SvendErik Rasmussen havde overtrådt, da de af bestyrelsen blev idømt tre måneders
disciplinær udelukkelse i efteråret 2015, ligesom han ikke tilsluttede sig bestyrelsens
beslutning om ikke at offentliggøre navnene i forbindelse med den disciplinære
udelukkelse. Formanden redegjorde for bestyrelsens beslutning, herunder at et
medlem havde følt sig forulempet, ved den måde han var blevet tiltalt på. GF ønsker
at disciplinære udelukkelser fremover offentliggøres, hvilket bestyrelsen tog til
efterretning. Horst gjorde opmærksom på, at hans forslag i den fremsendte form ikke
kunne læses, hvilket sekretæren gav Horst en undskyldning for, og forklarede, at det
skyldes en dårlig skanning. Efter yderligere debat var der enighed om at forslagene
blev trukket tilbage og at punktet drøftes i en gruppe nedsat af bestyrelsen med
henblik på en gennemarbejdelse og efterfølgende fremlæggelse på den næste GF.
ad 6. Valg af bestyrelse
Dirigenten oplyste at følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
Henrik Norman Pedersen (kasserer) - genopstiller
Anders Carstensen (sekretær) - genopstiller
Henrik Norman (kasserer) og Anders Carstensen blev begge genvalgt for en 2-årig
periode.
OP Hansen og Carsten Christiansen blev begge genvalgt som suppleanter
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Bestyrelsen består herefter af :
Fleming Elniff Larsen (formand)
Henrik Norman Petersen (kasserer)
Anders Carstensen
Leif Petersen
Henrik Vick

På valg i 2017
På valg i 2018
På valg i 2018
På valg i 2017
På valg i 2017

Suppleanter:
OP Hansen
Carsten Christiansen
Brian Zink blev valgt som revisor og Torben Leigh blev valgt som revisorsuppleant.
Der blev også nedsat et festudvalg bestående af Bjørn Tor Magnussen (formand),
Jonas Nilaus, Malene Helle Nielsen og Kåre Pless
ad 7 Eventuelt
Bjørn Magnussen gjorde opmærksom på at klubben medlemmer har modtaget en
invitation fra Raa Bådklub til en middag med “grisefest”. Arrangementet finder sted i
Raa fredag d. 28. maj. Maden er gratis og drikkevarer medbringer man selv.
Claus Wohlert undrede sig over kassererens kontingentfrihed i lyset af, at
bestyrelsen nu har ansat en revisor til at lave bogføringen.
Calle Henriques henviste til debatten om disciplinær udelukkelse og foreslog, at man
nedsætter et udvalg til trivsel.
Dirigenten takkede for god ro og orden - formanden takkede af med håb om en god
sejlsæson i en god ånd.
Herefter blev generalforsamlingen afsluttet og efterfulgt af en hyggelig frokost.
Under generalforsamlingen fik Per Barfod et ildebefindende og måtte køres på
hospitalet, men han er heldigvis i god bedring. Stor tak til de medlemmer der tilså Per
Barfod indtil ambulancen ankom.
Anders Carstensen
Referent Anders Carstensen

Jørgen Hedegaard
Dirigent Jørgen Hedegaard
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