
KMK referat generalforsamling 26 marts 2017 

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub 
– KRAFTVÆRKSVEJ 20–2300 KØBENHAVN S, 26. marts 2017 

Generalforsamlingen startede kl. 10:20. Der var 53 medlemmer repræsenteret 

1. Valg af dirigent og referent. 

Bjørn Tor Magnussen (201305) blev valgt som dirigent med støtte fra Flemming 
Hedegaard Petersen (200411). Kåre Birk (201601) samt Brian Rasmussen (201508) 
som referent. Bjørn indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt, at dagsordenen fulgte vedtægterne og at generalforsamlingen var 
beslutningsdygtig.  

Dagsorden iht klubbens love : 

1. Valg af dirigent 
2. Årsberetning 
3. Årsregnskab 
4. Behandling af budget for efterfølgende år 
5. Forslag. (Der var indkommet 3 forslag.) 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Evt. 

Bjørn bad om at mødet ville blive afholdt i en god tone. 

2. Årsberetning 

Afgående formand Flemming Elniff Larsen (8700) ønsker at træde tilbage efter 7 år 
på posten, og 11 år i bestyrelsen. 

I det forgangne år er der blevet udført følgende arbejder 

• Isolering af klubhuset 
• Nyt varmeanlæg 
• Installation af varmt vand på toiletterne 
• Ny sodavandsautomat 
• Nyt bolværk på østmolen, udført af vores venner fra Raa. 
• Klubhuset malet ude og inde 

Der udestår som det mest presserende følgende 

• Genetablering af strøm på pladsen, hvilket løber op i app 28.000 kr 
• Grejskure er i meget dårlig forfatning 
• Dette er også tilfældet for junior klubhuset 
• Bedre justits mht bortskaffelse og sortering.  
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Alt i alt er der meget at se til for den kommende bestyrelse 

Klubbens kasserer har trukket sig pga. sygdom, og yderligere to 
bestyrelsesmedlemmer har trukket sig før tid. Bestyrelsen er klar over at ikke alle 
har været positivt indstillet. 

Herefter var der åbent for kommentarer til formandens beretning: 

Div kommentarer vedr. genetablering af strøm på pladsen. Overordnet er dette en 
opgave for den nye bestyrelse 

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget  

3. Årsregnskab. 

Den fratrådte kasser Henrik Norman Pedersen (200109) havde d. 25 marts kl 21:27 
fremsendt 3 siders kommentar til årsregnskabet. Denne gennemgang blev læst op af 
klubben revisor Brian Zink. 

Der er ikke taget referat af denne gennemgang, men der henvises til den ved GF 

udleveret mail fra afgået kasserer Henrik … 

Efter gennemgangen af årsregnskabet, som viste et underskud på 87.038,- kr, 
henstillede Brian Zink at kommende bestyrelsesmedlemmer gennemlæser 
kulturrådets guide til bestyrelsesarbejde. 

Da regnskabet ikke er afsluttet i rette tid, og ej heller underskrevet af bestyrelsen 
samt medsendt indkaldelse til GF, var det ikke muligt for klubbens revisor at 
underskrive. Regnskabet kunne derfor ikke godkendes på GF. Det påhviler den nye 
bestyrelse af få afsluttet og godkendt årsregnskabet korrekt. Dette kræver en 
indkaldelse til ekstraordinær GF, når regnskabet er behørigt godkendt og 
underskrevet. 

Revisor henstillede til at der bliver afsat midler til istandsættelser og også til det 
forestående 100 års jubilæum. Klubben har faldende aktiver, og har brug for flere 
indtægter. Der blev efterlyst forslag til hvordan klubbens indtægter kan hæves ?. 

4. Behandling af budget 

Punktet udgik da der ikke var en godkendt årsrapport. 
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5. Indkommende forslag 

Forslag 1: 
Forslag fremsendt af Claus Wohlert (200003),. Forslag gik på at medlemmer af 
bestyrelsen ikke bør kompenseres for deres arbejde. Da dette er en 
vedtægtsændring kræves minimum 42 stemmer til fordel for forslaget for at det 
vedtages.  

Forslaget blev sent til skriftlig afstemning. JA:33, Nej:18. Forslaget blev derfor 
forkastet 

 
Forslag 2: 
Forslag fremsendt af Flemming Hedegaard Petersen (200411) omkring klubbens 
vedtægter §11.  
Efter en del debat om paragraffen var lovlig og konsekvensen ved at beholde eller 
fjerne den blev forslaget sat til afstemning. Vedtagelse af forslaget krævede 
minimum 75% af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemte for.  
Afstemningens resultat: Ja: 23, Nej:21, Blank: 9, ugyldig: 1 
Forslaget blev ikke vedtaget 
  
Forslag 3: 
Forslag fremsendt af Horst Palloks (7326), Claus Wohlert (200003), Flemming 
Hedegaard Petersen (200411) omkring nedsættelse af udvalg til gennemgang af 
KMK’s vedtægter. Der var en del utilfredshed med at forslaget også havde været 
fremsat i 2015 men at bestyrelsen ikke havde fulgt op på at to medlemmer have 
meldt. 
Forslaget blev sat til afstemning. Vedtagelse af forslaget krævede simpelt flertal fra 
tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.  
Afstemningens resultat: Ja: 31, Nej: 20, Blank: 2, ugyldig: 1 
Forslaget blev vedtaget 
 
Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
Dirigenten oplyste at kasserer Henrik Norman Pedersen (200109) havde udtrådt af 
bestyrelsen og posten derfor var på valg for en periode på 1 år.  
Dirigenten blev givet en liste over en række medlemmer som ønskede at 
sammensætte en ny bestyrelse. Det blev gjort klart at dette blot var et forslag fra en 
gruppe medlemmer men at alle selvfølgelig kunne stille op til bestyrelsesposterne. 
  
Simon Bak Sørensen (200203) stillede op som eneste kandidat til formand og blev 
dermed valgt som formand for en periode på 2 år. 
 
Kim Budtz Madsen (200408) stillede op som eneste kandidat som kasserer og blev 
dermed valgt som kasserer for en periode på 1 år. 
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Der var fire  kandidater til posten som bestyrelsesmedlem. Da der kun er plads til 
tre bestyrelsesmedlemmer blev kandidaterne sat til afstemning. Resultatet af 
afstemningen blev  

• Poul Olsen (8906) (40 stemmer) 
• Claus Wohlert (200003) (45 stemmer) 
• Sonny Jonasson (200309) (46 stemmer)  
• Carsten Christensen (201212) (14 stemmer) 

 
Bestyrelsesmedlemmer Poul, Claus og Sonny blev valgt 
 
Herefter skulle der findes to suppleanter til bestyrelsen. Der var fem  kandidater til 
posten som suppleanter. Da der kun er plads til to suppleanter blev kandidaterne 
sat til afstemning. Resultatet af afstemningen blev  
Her var der følgende kandidater. 
Carsten Christensen (201212) (8 stemmer) 
Olafur Jönsson (2001306) (9 stemmer) 
Ulrik Grathwohl (200106) (33 stemmer) 
Simon Aarøe Mogensen (201307) (12 stemmer) 
Lars Obel (200506) (25 stemmer) 
 
Ulrik og Lars blev valgt som suppleanter. 
 
Herefter skulle revisor vælges. Her stillede Brian Zinck (201209) op som eneste 
kandidat og blev dermed valgt.  
 
Som Revisor suppleant var Torben Leig Andersen (7138) eneste kandidat og blev 
dermed valgt.  
 
Punkt 6: Eventuelt 
 
Ken Drescher (9308) (Broformand bro 3) klagede over rimeligheden i at vores 
ophaler mand (Alex) selv fastsatte priser for ophaling af både. Alex gjorde det klart 
at det var hans beslutning at hæve prisen. Alex mente det var medlemmerne og ikke 
bestyrelsen som skulle bestemme prisen. Vores nyvalgte formand Simon gjorde det 
klart at ophaling i klubben er et anliggende for bestyrelsen som har ansvar for at 
opsætte regler og prisdannelse omkring ophaling af både i klubben. Formanden ville 
på et af de først kommende bestyrelsesmøder tage emnet op og her invitere Alex til 
en snak omkring hvorledes ophaling skal foregå fremadrettet. 
 
Calle Henriques (200806) ville gerne takke Flemming Elniff Larsen (afgående 
formand) og hans kone Jette for deres store indsats i klubben og for at føle sig godt 
behandlet.  
 
Morten Leig Andersen var i forbindelse med betaling af jubilæums kontingent 
overgået til støttemedlem. Har forsøgt dialog med den tidligere bestyrelse om at 



KMK referat generalforsamling 26 marts 2017 

blive aktivt medlem igen. Dette blev mødt med et krav om indbetaling af nyt 
indskud. Sonny (Bestyrelsesmedlem) oplyste at overgangen til støttemedlem var 
ført til protokol i et bestyrelsesreferat og det derfor er temmelig sent at reagere. 
Problemet skyldes muligvis en ændring foretaget i vedtægter omkring 2003/4 hvor 
regler for jubilar kontingent blev ændret. Kim (kasserer) lovede at kigge på forløbet 
hvis de modtog skriftligt detaljer herom. Flemming Hedegaard Petersen ville i 
forbindelse med gennemgangen af klubbens vedtægter undersøge om ændringerne 
foretaget i 2003/4 var foretaget lovligt. 
 
Jørgen Hedegaard (201001) undrer sig over at man ikke kan se de indbrud der har 
været i klubben på det overvågningssystem klubben har investeret i. Flemming 
(afgående formand) informerede at der faktisk ikke havde været nogen indbrud 
men blot nogen som har kravlet over hegnet. Systemet gemmer optagelserne i ca 30 
dage hvorefter det overskrives. Man skal derfor anmelde et indbrud  indenfor denne 
periode. 
 
Generalforsamlingen sluttede 15:27.   
 


