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København den 20. juni 2021

I henhold til KMK’s love §11 indkaldes hermed til:

Ordinær generalforsamling
Søndag den 4. juli 2021 kl. 10.00 i KMKs klubhus

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning ved formanden

3. Årsregnskab ved kassereren

4. Forslag til budget for 2021 samt vedligeholdelsesplan

5. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag – se side 2.

6. Valg.
Følgende er på valg

Formand for to år: Søren Madsen er på valg. Villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem for to år: Poul Olsen er på valg. Villig til genvalg
Suppleant for to år: Lars Obel er på valg. Villig til genvalg
Revisor for KMK for to år: bestyrelsen indstiller Jill Streit
Revisorsuppleant for to år: bestyrelsen indstiller Kåre Birk

7. Eventuelt

Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer, der har betalt årskontingent for 2021 og ikke
har anden gæld til KMK.

Støttemedlemmer kan deltage uden stemmeret, men med taleret under eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen



Side 2
Generalforsamling KMK 2021

Bilag: Årsberetning, årsregnskab 2020 for KMK, budgetforslag for 2021, vedligeholdesplan,
ændringsforslag til KMK´s love, forslag til ny prisliste samt forslag fra medlemmer.

Noter til dagsordenen

Ad 5) Forslag

Forslag stillet af bestyrelsen
Forslag 1

Nuværende tekst
§6b
Bestyrelsen bekendtgør ledige havnepladser med angivelse af ansøgningsfrist i referaterne fra
bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen tildeler havneplads efter ansøgerens anciennitet som aktive medlemmer og
bådstørrelse og kan med motiveret begrundelse foretage ændringer inden for de to havneområder.
Begrundelsen kan for eksempel være:
Anvisninger fra myndigheder og ændret pæleafstand. Havneplads kan kun tildeles et medlem til
dennes båd og skal gælde for mindst en halvårsperiode.
For fællesejede både gælder samme bestemmelse, hvorfor bådens øvrige medejere ikke kan
overtage havnepladsretten.
Havneplads og vinterplads medfølger ikke ved salg af båd.
Medlemmer med havneplads uden for KMK, men inden for Københavnsområdet, kan ikke samtidig
råde over havneplads i klubben.
Aktivt medlemskab indebærer ikke automatisk tildeling af bådplads.
Det er forbudt nye medlemmer egenrådigt at fortøje deres både ved klubbens broer

Ny Tekst:
§6b - ny
Bestyrelsen bekendtgør ledige havnepladser med angivelse af ansøgningsfrist i referaterne
fra bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen tildeler havneplads efter ansøgerens anciennitet som aktive medlemmer og
bådstørrelse, og kan med motiveret begrundelse i klubbens almenvel foretage ændringer inden for
de to havneområder. Begrundelsen kan for eksempel være:
- anvisninger fra myndigheder
- ændret pæleafstand med henblik på bedst mulig udnyttelse af pladsen inden for de to
havneområder
- permanent skift til væsentlig mindre bådstørrelse
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Køb af større båd der ikke kan rummes på den allerede tildelte havneplads giver ikke automatisk
ret til at skifte plads. I sådanne tilfælde må der søges en større havneplads på lige fod med de
øvrige aktive medlemmer. 

Havneplads kan kun tildeles et medlem til dennes båd og skal gælde for mindst en halvårsperiode.
For fællesejede både gælder samme bestemmelse, hvorfor bådens øvrige medejere ikke kan
overtage pladsretten.
Havneplads og vinterplads medfølger ikke ved salg af båd.
Medlemmer med havneplads uden for KMK, men inden for Københavnsområdet, kan ikke samtidig
råde over havneplads i klubben.
Aktivt medlemskab indebærer ikke automatisk tildeling af havneplads.
Det er ikke tilladt nye medlemmer egenrådigt at fortøje deres både ved klubbens broer.
Det pålægger broformændene at varetage opsynet med fordelingen af KMKs havnepladser, og at
meddele eventuelle uhensigtsmæssigheder til bestyrelsen. 

Forslag 2

Nuværende tekst
§13b
Hvis et aktivt medlem med havneplads i klubben afgår ved døden, vil ægtefælle, ligestillet
person eller barn af afdøde – uden indskud - kunne indtræde som aktivt medlem som naturlig
overtager af afdødes rettigheder og pligter.

Bestyrelsen forhandler formalia med pårørende, og sagen skal være afsluttet senest seks måneder
efter dødsfaldet.

Såfremt medlemskabet ikke overtages af afdødes pårørende, inddrages havnepladsen. Indtil en
eventuel båd er fjernet fra klubbens område, hæfter afdødes bo for de hertil knyttede betalinger.

Ny Tekst:
§13b - ny
Aktive medlemmer kan overdrage havnepladsen til:
- en ægtefælle eller registreret partner
- en person med hvem medlemmet har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år
- en myndig slægtning i ret op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød
ægtefælle/registreret partner

Medlemmet har ikke ret til at overdrage bådpladsen til andre end de ovennævnte, og kun hvis
foreningen ikke har vægtige grunde til at modsætte sig dette. 

Hvis et aktivt medlem med havneplads i klubben afgår ved døden, vil ægtefælle, ligestillet
person eller barn af afdøde – uden indskud - kunne indtræde som aktivt medlem som naturlig
overtager af afdødes rettigheder og pligter.
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Bestyrelsen forhandler formalia med pårørende, og sagen skal være afsluttet senest seks måneder
efter dødsfaldet.

Såfremt medlemskabet ikke overtages af afdødes pårørende, inddrages havnepladsen. Indtil en
eventuel båd er fjernet fra klubbens område, hæfter afdødes bo for de hertil knyttede betalinger.

Forslag fremsendt af medlemmer:
Der er ikke modtaget nogen medlemsforslag til generalforsamlingen



Bestyrelsens beretning for perioden oktober 2020 til juli 2021.

Det har på alle måder været en anderledes periode for KMK siden sidste generalforsamling i
oktober 2020. Covid-19 har konstant luret i baggrunden så vi ikke har kunnet afholde normale
sociale arrangementer, og en del af bestyrelsesmøderne har tilmed også måttet finde sted virtuelt.
Enkelte medlemmer har været ramt hårdt og vi skal stadig passe godt på hinanden.

Udover den daglige drift i klubben har særligt VVM-rapporten (miljøkonsekvensrapporten) om
Lynetteholm, diverse fondsansøgninger, samt politisagen vedrørende foreningens tidligere kasserer
taget en del tid.

Forud for indlevering af KMKs høringssvar for Lynetteholm havde bestyrelsen adskillige møder med
SK Lynetten, diverse borgergrupper samt, naturligvis, By & Havn. På møderne med By & Havn
redegjorde vi for KMKs behov for at ændre i det oprindelige oplæg til hvordan der skulle etableres
adgangsvej til havnen gennem dæmningen over Prøvestenskanalen. By & Havn har været rimelig
lydhør over for vores krav og vi forventer at forsætte samarbejdet konstruktivt.
Anlægsloven for Lynetteholm er efterfølgende blevet vedtaget i Folketinget og tilbage står nu at
KMKs bestyrelse tilsikrer bedst mulige adgangsforhold.

Fortøjningspæle i Frederiksholms Kanal har længe stået højt på ønskelisten for Bro 1 og Bro 3. I den
seneste periode er aktiviteten i kanalerne med ikke-duelige sejlere, særligt fra udlejningsfirmaerne,
gjort livet meget usikkert på broerne og der har været flere påsejlinger. Tilmed har der været een
påsejling med en båd fra en af Kanalrundfarterne (!).
Etablering af fortøjningspæle er en omkostningsfuld sag som ydermere kræver Fredningsstyrelsens
godkendelse.
Bestyrelsen har indgivet fondsansøgning inklusive diverse godkendelse samt tilbud fra entreprenør,
og vi krydser fingre for et positivt svar.

Bestyrelsen arbejder desuden videre med en kommunal puljeansøgning til finansiering af
renovering af grejskurene på pladsen. Denne ansøgning forventes at blive indgivet i september.

KMKs bestyrelse tog i december 2020 kontakt til Politiet (SØIK) med henblik på at få skred i sagen
mod den tidligere kasserer. Sagen blev indgivet i 2017 men sagsbehandlingen var stadig ikke
påbegyndt i december 2020.
Politiet har siden den 4. december således arbejdet aktivt på sagen i tæt samarbejde med KMKs
kasserer. Vi forventer at sagen kan afsluttes i indeværende år.

På generaforsamlingen i 2020 var der fremsat et forslag om ikke at tillade private arrangementer i
klubhuset i standerperioden. Forslaget blev ikke vedtaget som fremsat men der blev henstillet til
bestyrelsen at overveje om de enkelte arrangementer kunne afholdes efter husordenen for
klubhuset.
Bestyrelsen har derfor prøvet at leve op til henstillingen og samtidig være særligt imødekommende
overfor Covid-19-ramte familiearrangementer som bestyrelsen vurderer holder sig indenfor
husordenen.

Tilslutningen til KMKs Duelighedsundervisning har været overvældende. Vi har måttet tage tilløb
med planlægningen igen og igen - men det lykkedes til sidst. Tak for jeres tålmodighed. I bliver
gode på havet!



Bestyrelsen har i perioden siden sidste generalforsamling modtaget uforholdsmæssigt mange
forespørgsler og ansøgninger om bådpladser. Fælles for en del af dem er at de betragter det som
en bådplads - og intet andet. KMK er en klub med bådpladser. Man er (som regel) medlem af en
klub fordi samlingspunktet om klubben er en hobby eller fordi det klubben beskæftiger sig med
ligger en på sinde. Sådan bør det også forblive i KMK.
Siden 2016 har KMK på mange måder stået midt i et skifte. En del nye medlemmer er kommet til,
og der er stor og oprigtig interesse for klubbens samlede trivsel. Det kan vi mærke i bestyrelsen
hvor vi ser medlemmer tage initiativ til at gøre noget smukkere, mere sikkert, hjælpe med det
bådfaglige, og så skabe et fælles rum i klubben hvor man føler sig velkommen.
Det gør det nemmere at være bestyrelse og det tilskynder andre medlemmer til at deltage aktivt.
Tak for det!

På bestyrelsens vegne,

Søren Madsen, formand.











Hensættelser
Årlig 

hensættelse
Samlet 

hensættelse
Saldo per 31.12.2020 175.000                 
Aktuelt 31-12-2021 100.000              275.000                 
Forventet 31-12-2022 100.000              375.000                 

31-12-2023 100.000              475.000                 
31-12-2024 100.000              575.000                 
31-12-2025 100.000              675.000                 

Forventede investeringer
Forventede 
omkostning

Samlede 
omkostninger

2021 Maling etc opholdsstue 20.000                20.000                    
Grejskure - 1. fase 100.000              120.000                 
Brinker - 1. fase 100.000              220.000                 

2022 Brinker - 2. fase 100.000              320.000                 
2023 100 års jubilæum 50.000                370.000                 
2024 Uddybning af sejlrende - 1. fase 150.000              520.000                 
2025

Kim Madsen
Maj 2021

2021-2025
Vedligeholdelses- og investeringsplan  


