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Københavns Motorbådsklub   
 

København den 12.01.2021 

 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 12.01.2021 (Bestyrelsesmødet blev afholdt virtuelt 
grundet COVID 19) 
Deltagere: Søren Madsen, Kim Madsen, Kenneth Pallier, Poul Olsen og Sonny Jonasson. 
Referent: Sonny Jonasson  
 
1. Godkendelse af referat: 
Referatet fra bestyrelsesmødet den 24.11.2020 blev godkendt.  
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
 
Nye aktive medlemmer: 
Ingen 
 
Nye aktive vinter liggere: 
202191 Michael Heise 
202192 Maria Haremst. 
 
Nye støtte medlemmer: 
202151 Martin Nikander Nilsson 
202152 Thomas Thorgaard Iversen 
 
Udmeldte medlemmer: 
201704 Alex Boesen er udmeldt. 
201852 Marion Cobzary er udmeldt 
201703 Thomas Iversen overgår til støtte medlem.  
201960 John Deichmann udmeldt 
201954 Julius Skjoldby udmeldt 
  
Bro 1 Ingen ledige pladser. 
 
Bro 3 Ingen ledige pladser. 
 
Bro 4 Ingen ledige pladser. 
. 
Bro 5 Plads 511 er ledig og kan søges indtil 15. februar 2021 
  
Følgende ansøgninger er stadig gældende: (200803 –202002 – 202004 - 201893). 
  
Grejskure:  Skur nr. 30 og 61 er ledige kan søges indtil 15. februar 2021,  
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Følgende ansøgninger til grejskure er stadig gældende (201718 - 201720 – 201803 – 201806 -
202004).  
 
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere 
 
Duelighedsbevis 
Kurset er grundet COVID 19 forsamlingsforbud indtil videre aflyst. Afvent nærmere 
oplysninger.  
Kursus i navigation med afsluttende prøve vil blive afholdt i klubhuset på følgende datoer: 
4/2 – 11/2. – 18/2. – 25/2. samt 4/3. 2021 
Prisen er kr. 2.000, - pr. deltager, inkl. prøve og undervisningsmateriale. 
 
Bemærk følgende Regel 7:  
Både hjemmehørende i KMK må ikke sejles uden en person med mindst Duelighedsprøve i Sejlads 
om bord. Ved udlån af båden er medlemmet ansvarlig for, at båden føres i overensstemmelse med 
KMK’s love og regler. 
 
Nye aktive medlemmer der falder for to års reglen vil blive kontaktet direkte med krav om 
dokumentation, inden endeligt medlemskab eller søsætning af båd kan finde sted., For medlemmer 
der ikke kan dokumentere bestået duelighedsprøve i sejlads i henhold til KMK`s love og regler vil 
som tidligere annonceret ikke kunne opretholde aktivt medlemskab i KMK. 
Tilmelding til kursus i navigation kan ske ved henvendelse til Poul Olsen tlf.20330866 
 
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer 
Grejskure: Fondsmidler til renovering af skure og pæle i kanalen har ikke været muligt at få 
afklaret, da diverse fonde ikke holder møder grundet den nuværende situation. Kennet forsøger at få 
en oversigt over mulighederne til næste møde. 
 
Mundbind: Bestyrelsen hr af hensyn til risiko for COVID 19 smitte indtil videre indført brug af 
mundbind når man færdes i klubhuset. (Undtaget under siddende indtagelse af mad og drikke) 
 
Bjørn Tor Magnussen har af frygt for COVID 19 smitte i forbindelse med renovering af 
ejendommens badeværelser, med fremmede håndværkere, fået bestyrelsens tilladelse, mod betaling 
af forbrug, samt arbejdsmæssige ydelser, til midlertidigt at opstille, og tage ophold i en mindre lejet 
campingvogn på pladsen. 
 
Lynetteholmen: Formandens forslag til KMK`s høringssvar i forbindelse med etablering af 
Lynetteholmen der i den nuværende form, vil berøre klubbens adgang til Øresund mindst muligt, 
blev gennemgået punkt for punkt og godkendt. 
Der vil blive afholdt opfølgende møde med By og Havn den 19. januar, og udfaldet af dette, vil 
blive afgørende for om klubbens høringssvar er endeligt.  

Følgende emner indgår i høringssvaret: 
Adgang til Øresund gennem dæmningen via broløsning med 4,5 meters frihøjde ved  
normal vandstand  
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Nødfortøjning etableres på østsiden af dæmningen.  
Støv- og støjgener fra lastbiltransport på dæmningen løses i fællesskab.  
Tilslamning af arealet vest for dæmningen løses enten hydrodynamisk, eller ved aftale 
om oprensning af sejlrenden. 

 
5. Økonomi 
Endeligt årsregnskab ikke færdigt, men ligger meget tæt på budget, med et mindre overskud. 
 
6. Større arrangementer og møder: 
 

KMK Kalender 2021 
 
Aflyst indtil videre grundet COVID 19 
Onsdag den 13.januar  Kåre Bjerglund  

Arrangement i klubhuset kl. 8.30 – 17.00 
 
Aflyst indtil videre grundet COVID 19 
Torsdag den 4/2 – 11/2. – 18/2. –  Navigationskursus i klubhuset 
25/2. samt 4./3 2021   
 
Aflyst indtil videre grundet COVID 19 
Lørdag den 6. februar.  Simon Bak Sørensen    
   Privat arrangement i klubhuset. 
 
Søndag den 28. marts  Kl. 10.00 Kraftværksvej  
Generalforsamling 
 
Lørdag den 1. maj   Kl. 10.00  Bro 1.   
Standerhejsning   Kl. 10.30  Bro 3     

Kl. 12.00  Kraftværksvej 
 
Lørdag den 8. maj.  Henrik Bak    
   Privat arrangement i klubhuset 
 
Lørdag den 3. juli.  Lasse Munck Petersen    
   Privat arrangement i klubhuset 
 
    
7. Eventuelt 
Intet 
 
8. Næste bestyrelsesmøde:   
Tirsdag den 16. februar kl. 11.00 
 
 


