Københavns Motorbådsklub
København den 18.03.2021
Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 16.03.2021
Deltagere: Søren Madsen, Kim Madsen, Kenneth Pallier, Poul Olsen og Sonny Jonasson.
Referent: Sonny Jonasson
1. Godkendelse af referat:
Referatet fra bestyrelsesmødet den 16.02.2021 blev godkendt.
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser
Nye aktive medlemmer:
Ingen
Nye støttemedlemmer:
Ingen
Bro 1

Ingen ledige pladser.

Bro 3

Ingen ledige pladser.

Bro 4
.
Bro 5

Ingen ledige pladser.
Ingen ledige pladser.

Følgende ansøgninger er stadig gældende: (202002 – 202004 - 201893).
Grejskure: Ingen ledige
Følgende ansøgninger til grejskure er stadig gældende (201720 - 201803 – 201806 -202004).
3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere
Duelighedsbevis
Kurset er endnu en gang flyttet grundet forsamlingsforbud til følgende datoer
Kursus i navigation med afsluttende prøve vil blive afholdt i klubhuset på følgende datoer:
8/4. – 15/4. – 22/4. – 29/4. - med prøve den 6/5. 2021
Undervisningstiden er kl. 17.00 – 21.00
Prisen er kr. 2.000, - pr. deltager, inkl. prøve og undervisningsmateriale.
(BEMÆRK: ÆNDRINGER I DATOER KAN GRUNDET COVID 19 FOREKOMME)
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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.
Eksisterende tilmeldinger til kursus i navigation er gældende og kan koordineres ved
henvendelse til Poul Olsen tlf. 20330866
Grejskure: Fondsmidler til renovering af skure, kan søges gennem klubhuspuljen.
Kenneth Pallier arbejder videre med sagen.
Pæle i kanalen Kennet Pallier arbejder videre med ansøgning om fondsmidler hos AP Møllerske
fonde, pælene vil i ansøgningen indgå som sikkerhed og forskønnelse af Frederiksholms kanal. Der
søges om samlet 300.000 kr. Ansøgning er klar til underskrift inden næste møde.
Mundbind: Bestyrelsen fastholder af hensyn til risiko for COVID 19 smitte indtil videre brug af
mundbind når man færdes i klubhuset.
(Undtaget under siddende indtagelse af mad og drikke)
Lynetteholmen: Seneste status:
Margretheholm havns forslag om en akvædukt ser muligvis ud til at kunne etableres til næsten
samme pris som klapbro
HOFOR er tilsyneladende ikke taget i ed angående vej på tværs af Kraftværkshalvøen som kunne
obstruere fri adgang for redningsfartøjer, og er muligvis heller ikke indstillet på at frigive ejerskab
af grund som ønskes benyttet til oplagsplads.
Danske Tursejlere promoverer FLIDs alternative forslag til en Lynetteholm.
Se seneste nummer af "Tursejleren" (01/21).
Rensningsanlægget Lynetten er ikke umiddelbart indstillet på at flytte som ellers udlagt i VVMrapporten.
Bro 4: Understøtningen af Bro 4 på det sidste stykke ud mod indsejlingen er tæret, og vil blive
repareret i nødvendigt omfang.
Bedragerisag: Politiets efterforsker, har med henblik på afhøring af Henrik Norman Pedersen,
endnu engang udbedt sig yderligere regnskabs dokumentation til sagen.
(Der forelå ved mødets afslutning ikke yderlige oplysninger om udfaldet af en eventuel afhøring).
4. Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer
Ordinær generalforsamling: Den ordinære generalforsamling er som tidligere udmeldt aflyst
grundet forsamlingsforbuddet, der indkaldes snarest muligt, når forholdene tillader det.
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5. Økonomi
Endeligt årsregnskab blev godkendt af bestyrelsen, og udviser et mindre overskud.
6. Større arrangementer og møder:

KMK Kalender 2021
Aflyst
Søndag den 28. marts
Generalforsamling

Kl. 10.00

Kraftværksvej

Torsdag den 8/4 – 15/4. – 22/4. –
29/4. samt prøve 6./5 2021
(Ændrede datoer kan forekomme)

Navigationskursus i klubhuset
Kl. 17.00 – 21.00

Lørdag den 1. maj
Standerhejsning

Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 12.00

Lørdag den 14. august.

200410 Henrik Bak
Privat arrangement i klubhuset

Lørdag den 28. august
Sommerfest

KMK
Kraftværksvej

Lørdag den 4. september.

201605 Kenneth Pallier
Privat arrangement i klubhuset

Lørdag den 6. november
Standerstrygning

Kl. 15.00
Kl. 15.30
Kl. 16.00

Bro 1.
Bro 3
Kraftværksvej

Bro 1
Bro 3
Kraftværksvej

7. Eventuelt
Intet
8. Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag den 21. april kl. 11.00
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