
 

 

 
Dette er Kristiansand Motorbåtklubb (KMK) 

 
KMK er landets eldste motorbåtklubb.  Klubbens kjerneaktivitet beskrives best av 

vedtektenes §2 som lyder: 

 

”KMK’s formål er å fremme interessen for kystmiljø, sjøvett og maritime kunnskaper, samt å 

fremme sosialt fellesskap og for øvrig enhver oppgave som kan være til gagn for 

medlemmene.  KMK er en familieklubb”. 

 

Klubben har medlemmer i alle aldre, og arbeider for å lage et godt miljø for medlemmene ved 

å arrangere medlemskvelder, eskadreturer, kurs og sammenkomster.  Klubben eier en del av 

Prestøya kort vei fra Kristiansand sentrum, hvor vi har vårt hovedanlegg med brygger, strand, 

klubbhus, og slipp og mye annet.  Vi har også klubbhus i Nodeviga på Odderøya 

 

Sommeren er naturlig nok den tiden vi har størst aktivitet, og Prestøya er det stedet som 

samler flest medlemmer.  Klubben satser på å være en familieklubb, og vi har både badestrand 

og stupetårn !  Prestøya er også utgangspunktet for ”eskadreturene” som er sosiale fellesturer 

for medlemmene til ”fjerne farvann” (stort sett i området fra Lillesand til Mandal). St. Hans 

feiringen er sesongens høydepunkt, og kvelden feires på Prestøya med bål, leker og 

konkurranser for hele familien. 

 

Vinteren er en svært viktig tid for samholdet i en båtklubb som har satt seg som mål å være en 

helårsklubb.  I klubbhuset på Odderøya har vi som mål å arrangere klubbkvelder og kurs, men 

her er vi avhengige av aktive initiativ fra medlemmene.  På formiddagen 17. mai holdes det 

”åpent hus” i klubbhuset, med kaffe og kake til alle som har lyst til å stikke innom.   

 

Årskontingenten er for tiden kr 650 for enkeltmedlemskap.  Ved å tegne dobbeltmedlemskap 

betales kun kr 50 i tillegg, og da har begge ektefeller/samboere likeverdige og fullverdige 

medlemskap, noe som er ønskelig for klubben.   Ved etablering av nye medlemskap legges 

det til en engangsavgift tilsvarende 50% av ordinær årskontingent til dekning av 

administrative kostnader, KMK-vimpel og klistremerker som båten skal utstyres med. 

 

Før du søker – vær oppmerksom på at KMK er en klubb der medlemmene ikke bare mottar, 

men der medlemmene også gir.  En del av vårt fellesskap består også av felles arbeid 

(dugnad) på de flotte anleggene vi eier og driver, og som gjør KMK til en verdifull perle for 

medlemmene.   KMK har egne komiteer som er ansvarlig for hver sin del av klubbens drift, 

og også du/dere vil på et tidspunkt bli bedt om å ofre litt av fritiden for klubbens drift.  

 

Søknadsskjema og annen informasjon som søkeren plikter å gjøre seg kjent med, fås ved 

henvendelse til post@prestoya.no – eller lastes ned fra prestoya.no   

 

Søknad blir behandlet i KMK’s styre før godkjennelse. 
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