Københavns Motorbådsklub
Referat af ordinær generalforsamling søndag den 25. marts 2018 kl. 10.00 i klubhuset med dagsorden
ifølge vedtægternes § 11.
Der var 45 stemmeberettigede aktive medlemmer fremmødt.
Formanden bød velkommen, og udbad sig forslag til dirigent.
Punkt 1. Valg af dirigent
201706 Søren Madsen blev valgt som dirigent.
Søren Madsen 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
Formanden bød både gamle og nye medlemmer velkomne til KMK, og nævnte den positive energi der havde
bredt sig i KMK, til gavn for både medlemmer, og vores gode gamle bådklub i 2018.
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling fået ryddet op i klubbens økonomi, regnskaber, bådpladser og
kontaktet de medlemmer som var i restance. Vi har håndteret de udfordringer der har været i forhold til
klubbens økonomi, og den tidligere bestyrelse.
Netop økonomien har været vigtig, og for at sikre vores likvider bedst muligt, har det været nødvendigt at
fremsætte forslag om forhøjelse af indskud og serviceydelser.
Det har været hårdt arbejde at få styr på KMK´s medlemsliste, samt fordeling af bådpladser og udlejning af
ledige skure, dette er lykkes til fulde, takket være en stor indsats af Poul Olsen.
Klubbens forsikringsforhold er gennemgået, og vi har i den forbindelse afholdt et par møder med eventuelt
kommende forsikringsselskaber, tilbud fra et enkelt selskab mangler stadig.
På generalforsamlingen i 2017, blev der nedsat et udvalg der skulle arbejde på at få Klubbens love opdateret
og ajourført. Forslagene er udsendt som forslag og behandles senere under forslag.
KMK spirer af øget aktivitet i forhold til sejlads, men også på den sociale konto, har vi oplevet et lang bedre
kammeratskab. Det er den gode stemning, og aktiviteter i vores fælles forening, som gør at man har lyst til at
gøre lidt ekstra for fællesskabet, og er med til at føre vores klub videre i en ægte KMK ånd.
Vi har afholdt nogle gode fester med stor deltagelse, og der har været en større tilgang til klubbens
fællesarbejde, men der stadig plads til et en øget deltagelse, når det gælder fællesarbejdet.
En stor ros til en række medlemmer, som med stor ildhu er gået til den, og aktivt har hjulpet klubben med
deres færdigheder og viden, ikke mindst på opsætning af Wi-Fi, udlægning af sømærker og bøjer samt
almindelig vedligeholdelse af klubbens værdier.
Det står sløjt til med fortøjning af både, for nogle medlemmer, og opfordringen er, køb noget ordentligt
tovværk og fendere, og med hensyn til korrekt fortøjning står mange medlemmer klar til at hjælpe.
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Klubben står i de kommende år over for nogle nye udfordringer. Der er mange ting i klubben som er slidt og
trænger til en kærlig hånd, havne anlægget som flere steder er ved af falde sammen, uddybning af
indsejlingen og selve havnen.
Skurene trænger til renovering eller udskiftning, der er indsendt forslag, som behandles under pkt. 4
Festudvalget har arrangeret nogle fantastiske fester. De har været velbesøgte og festlige. og har gjort det rart
at komme i KMK
Specielt Bjørn har ydet en fantastisk indsats som altmuligmand og primus motor for kammeratskabet i KMK.
Kassereren Kim har ydet et fantastisk arbejde, han har brugt virkelig mange timer på af finde hoved og hale i
klubbens skrantende økonomi og jeg kan se at vi er ved at være i mål.
Lige op til Julen 2017 blev Horst fundet død i sin elskede båd på Kraftværksvej. Horst har igennem mange år
levet og åndet for KMK. Horst var med til at starte æraen på Kraftværksvej i starten af halvfjerdserne. Han
var en fantastisk kammerat et hjælpsomt menneske, en person med stor virkelyst. Horst vil blive savnet som
den store og hjælpsomme fyr han var.
Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer
Punkt 3. Årsregnskab
Regnskabet for 2017
Årsregnskab. Regnskabet er udsendt til alle medlemmer sammen med indkaldelsen.
Da regnskab, budget og forslag 2 prisliste hænger sammen, blev det besluttet at behandle dem samlet.
Kim Madsen gennemgik regnskabet for 2017og budget for 2018. Regnskabet for 2017 viste et overskud på
153.074, mod et budgetteret underskud på -12.550.
Budgettet indeholder honorar til bestyrelsen, bestående af frie bådpladser til formand, næstformand, sekretær
og bestyrelsesmedlem,
Kassereren har ingen båd, men honoreres med et kontant beløb månedligt som beskattes.
Alle bestyrelsesmedlemmer betaler kontingent, evt. grejskure og andre fællesydelser.
Punkt 5. Forslag nr.2 fra bestyrelsen
Ny prisliste, blev ligeledes gennemgået, prislisten indebærer stigninger i ydelser på 10% i 2018 og
yderligere 10% i 2019
Kassereren opfordrede alle til at oprette automatisk betaling / overførsel. Det er tidskrævende når
betalingerne ligger spredt over en tidsperiode, og manglende betalinger vil kunne registreres omgående.
Medlemmer der fortsat foretrækker manuel giroindbetaling vil fremover blive opkrævet et beløb på 25 kr. pr.
opkrævning.
Der indføres et rykkergebyr ved for sent betaling på 300 kr. første reminder er gebyrfri (max 2*300kr.) pr.
udestående.
Revisoren Brian Zink udtrykte lettelse over regnskabssituationen. Regnskabet er retvisende, og kan
godkendes.
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Revisoren tager forbehold overfor regnskabsposteringer udført af den tidligere kasserer Henrik Norman
Petersen, som stod for regnskabet indtil generalforsamlingen 2017, men er af den opfattelse at Kim Madsen
sammen med den øvrige bestyrelse har gjort alt for at komme på sporet igen, og Kim er den rette person til
fremadrettet at rette op på forudgående fejltagelser.
Revisoren anbefaler inkasso og civilt søgsmål mod den tidligere kasserer, spørgsmålet blev drøftet på den
ekstraordinære generalforsamling i 2017, og afvist for at afvente resultatet af politianmeldelsen.
Revisoren har ligeledes anbefalet at oprette 3 konti til øremærkede hensættelser.
Som det fremgår af regnskabet for 2017, er der hensat 70.000 kr. til fremtidig vedligeholdelser, og
budgetteret med 20.000kr. for 2018 til henlæggelse.
Tim Jensen spurgte til indtægter for udlejning af klubhus.
Kassereren oplyste at beløbet ligger under øvrige indtægter. Øvrige indtægter vil fremadrettet blive vist som
en note til posten
Søren Hvid Poulsen frygter at kontant honorering til bestyrelsesmedlemmer fremadrettet vil skride.
Det vil altid være generalforsamlingen der godkender ydelser.
Mette Marie forespurgte om gamle lig (både) på pladsen var en udgift for klubben.
Der er kun en uidentificeret båd tilbage på pladsen, som vil blive forsøgt bortskaffet.
(I forslag til ændring af klubbens love § 6h vil det fremgå at vinterpladsen ikke må bruges til
opmagasinering af udtjente og ikke sejldygtige både).
Regnskabet, budgettet og prislisten blev samlet godkendt med 44 stemmer for og 1 imod.
Punkt 4 Fremlæggelse af budget for 2018/19
Budgettet blev gennemgået og godkendt sammen med regnskabet, og prislisten
Punkt 5 Forslag
Forslag stillet af bestyrelsen
Forslag 1. Ændring af klubbens love
Baggrund:
Forslag vedtaget på generalforsamlingen 2017 fremsendt af Horst Palloks (7326), Claus
Wohlert (200003), Flemming Hedegaard Petersen (200411) omkring nedsættelse af udvalg til gennemgang
af KMK’s vedtægter.
Forslagene, udsendt sammen med indkaldelsen blev vedtaget, med tekst ændringsforslag i forhold til
de fremsatte i følgende paragraffer:
§ 1.2
Forslag
KMK’s formål er at stille havneplads, vinterplads
og nødvendige faciliteter til rådighed for klubbens
medlemmer, at varetage medlemmernes interesser
overfor myndigheder og private, samt gennem
undervisning eller henvisning i navigation at
bidrage til større sikkerhed til søs

Vedtaget
KMK’s formål er at stille havneplads, vinterplads
og nødvendige faciliteter til rådighed for klubbens
medlemmer, at varetage medlemmernes interesser
overfor myndigheder og private, samt gennem
undervisning eller henvisning til undervisning i
navigation at bidrage til større sikkerhed til søs

KMK ordinær generalforsamling 25. marts 2018
Side 3 af 6

§ 5a
Forslag
Ved hvert bestyrelsesmøde afleverer kassereren
kontoudtog over klubbens bankkonti med
posteringerne siden forrige møde. Mindst et
bestyrelsesmedlem gennemgår og godkender
posteringerne, hvorefter kontoudtogene
påtegnes og arkiveres på kontoret.
Til dækning af ikke budgetterede omkostninger
kan kassereren, i mellem to bestyrelsesmøder,
kun hæve op til kr. 25.000 per leverandør.
Yderligere beløb skal godkendes skriftligt af
mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

Vedtaget
Ved hvert bestyrelsesmøde afleverer kassereren
kontoudtog over klubbens bankkonti med
posteringerne siden forrige møde. Mindst et
bestyrelsesmedlem gennemgår og godkender
posteringerne, hvorefter kontoudtogene påtegnes og
arkiveres på kontoret.
Til dækning af ikke budgetterede omkostninger kan
kassereren, i mellem to bestyrelsesmøder, kun hæve
op til kr. 25.000 per leverandør. Beløb på mere end
25.000 kr. skal godkendes skriftligt af mindst 2
bestyrelsesmedlemmer.

§6c
Forslag
Hvis bådpladser ikke forventes benyttet i
sæsonen skal bestyrelsen gøres opmærksom
herpå senest 1. juni og kan herefter udleje disse
til bådejende aktive medlemmer, der ikke har
fået tildelt fast havneplads

Vedtaget
Hvis bådpladser ikke forventes benyttet i sæsonen
skal bestyrelsen gøres opmærksom herpå senest 1.
juni. Bestyrelsen kan herefter aftale nærmere med
bådejeren om udlejning af havnepladsen for en
periode til bådejende aktive medlemmer, der ikke
har fået tildelt fast havneplads.

§ 11, 1
Forslag
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts
måned og indkaldes elektronisk sammen med
årsberetning, årsregnskab, budget for næste år
samt forslag til medlemmer, tilmeldt via
klubbens mail-liste, derudover ved opslag i
klubhuset, mindst 14 dage før med angivelse af
følgende dagsorden:
Forslag
Forhandlingsprotokol skal underskrives af
dirigenten og den samlede bestyrelse og giver fuldt
bevis for, hvilke beslutninger generalforsamlingen
har truffet.

Vedtaget
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts
måned og indkaldes elektronisk sammen med
årsberetning, årsregnskab, budget for næste år samt
forslag fra bestyrelsen og medlemmer tilmeldt via
klubbens mail-liste, derudover ved opslag i
klubhuset, mindst 14 dage før med angivelse af
følgende dagsorden:
Vedtaget
Referat skal underskrives af dirigenten og den
samlede bestyrelse og giver fuldt bevis for, hvilke
beslutninger generalforsamlingen har truffet.

De reviderede love vil blive udsendt og opslået på klubbens hjemmeside. Alle tidligere udgaver vil herefter
være ugyldige
Forslag 2. Prisliste
Ny prisliste (forslaget behandlet og godkendt sammen med regnskab og budget)
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Forslag stillet af medlemmer
Forslag 3.
Jeg vil gerne have udvidelse af videoovervågningen på KMK's arealer vendt på generalforsamlingen. Jeg
ønsker at der opsættes flere kameraer både som en præventiv effekt men også for at give medlemmer
mulighed for at kunne holde øje med deres båd f.eks. i forbindelse med stormvejr.
M.v.h.
Brian Rasmussen (Medlem 201508)
Brian redegjorde for forslaget, besvarede spørgsmål, til projektet, grundet medlemmers ekspertise på området
vil omkostningerne kunne holdes på et acceptabelt niveau, installationerne vil ligeledes omfatte Bro 1 og 3.
Der vil ikke blive tale om live streaming, men kun opdaterede stillbilleder.
En efterfølgende tilkendegivelse viste stor interesse for at der arbejdes videre med forslaget.
Forslag 4.
Jeg vil gerne foreslå at der nedsættes et udvalg med henblik på at lave en plan for klubbens grejskure.
Udvalget skal undersøge mulighederne for enten at genopbygge de eksisterende eller om det er nødvendigt at
opbygge nye. Udvalget skal samtidigt undersøge hvordan man sikrer at der er nok grejskure til alle klubbens
aktive medlemmer. Udvalgets formål er at lave en plan som kan fremlægges på en generalforsamling. Jeg
stiller gerne op som formand for et sådant udvalg betinget af jeg kan have en holdning om hvem der er med i
udvalget.
M.v.h.
Brian Rasmussen (Medlem 201508)
Skurene er i en dårlig forfatning, og ingen var i tvivl om at det er hårdt tiltrængt med en indsats.
Forslaget om et udvalg med Brian Rasmussen som formand, blev vedtaget
Punkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende er på valg:
a) Kasserer for 2 år
b) Bestyrelsesmedlem for 2 år
c) Bestyrelsesmedlem for 2 år:
d) suppleant for 2 år

Kim Madsen (modtager genvalg)
Claus Wohlert (modtager genvalg)
Sonny Jonasson (modtager genvalg)
Ulrik Grathwohl (modtager genvalg)

Alle blev genvalgt uden modkandidater
Den samlede bestyrelse består herefter af:
Formand:
Simon Bak Sørensen
Kasserer:
Kim Madsen
Bestyrelsesmedlem:
Claus Wohlert
Bestyrelsesmedlem:
Poul Olsen
Bestyrelsesmedlem:
Sonny Jonasson
Suppleant:
Ulrik Grathwohl
Suppleant:
Lars Obel
Revisor for KMK:
Brian Zink
Revisor suppleant:
Torben Leig Andersen

(for 1 år)
(for 2 år)
(for 2 år)
(for 1 år)
(for 2 år)
(for 2 år)
(for 1 år)
(for 1 år)
(for 1 år)
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Punkt 7 Eventuelt
Gregers oplyste på vegne af festudvalget at der vil blive arrangeret sensommerfest lørdag den 1. september i
havnen, samt julearrangement den første lørdag i december.
Yderligere vil der blive forsøgt arrangeret grillaftener ons/torsdag i løbet af sommeren hvor medbragte
madvarer kan grilles i hyggeligt samvær
Bjørn mindede om sommerfesten i Råå den 9. juni hvor alle er velkommen, program følger.
Mette Marie mindede om den årlige fællestur til Flakfortet i slutningen af maj.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.
Formanden takkede dirigenten, og takkede for god ro og orden.
Generalforsamlingen sluttede kl. 13.10.
København den 26. marts 2018

_____________________
Referent. Sonny Jonasson.
Bestyrelsesmedlem

_________________
Dirigent: Søren Madsen

Bestyrelse

__________________________________________________________________________________
Simon Bak Sørensen
Kim Madsen
Claus Wohlert
Poul Olsen
Formand
Kasserer
Næstformand
Bestyrelsesmedlem
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