
 

 

PSK 
Bestyrelsen Bestyrelsen 

1. marts 2016 
 
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Præstø Sejlklub 
	  
Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 i Caféen - Præstø Skole 
 
Der indbydes til spisning kl. 18:00, hvor Præstø Sejlklub er vært. 
Spisningen kræver tilmelding senest mandag den 20. marts 2016 til                                   
formand Per Vesterholm (pvras@icloud.com, eller tlf. 25 26 82 00) 
 
Dagsorden: 
 
1.   Valg af dirigent 
2.   Valg af referent 
3.   Valg af stemmetællere 
4.   Bestyrelsens beretning 
5.   Den reviderede årsrapport til godkendelse (vil være tilgængelig senest 21. marts 2016 

          på www.psk.dk og ved opslag i Dambæks Havehus) 
6.   Behandling af indkomne forslag 

a. Bestyrelsen stiller forslaget, som kan læses på bagsiden af denne indkaldelse. 
     
      (Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i 
       hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.) 
7.   Planer for det kommende år 
8.   Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent til godkendelse 
9.   Valg af bestyrelsesmedlemmer 
      På valg er: 

Per Vesterholm  modtager genvalg for en 2-årig periode 
Jesper Olsen   modtager genvalg for en 2-årig periode 
Lars B Rasmussen  modtager genvalg for en 2-årig periode 
Christian Knudsen  modtager genvalg for en 1-årig periode 

 Lene Gurskov  modtager genvalg for en 1-årig periode 
Peter Nielsen  modtager genvalg for en 1-årig periode 
Per Johansen  modtager genvalg for en 1-årig periode 
 

10. Valg af bestyrelsessuppleanter 
      På valg er: 

Karin Hultfeldt (modtager ikke genvalg) 
Flemming Jensen (har trukket sig i perioden og modtager ikke genvalg) 
 

11. Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleant 
      På valg er: 

Asger Buntzen   
Knud Røgilds   
Erling Jensen - suppleant 
 

12. Eventuelt 
 
Endelig dagsorden med eventuelt indsendte forslag fra medlemmerne offentliggøres på 
hjemmesiden og sættes på opslag i Dambæks Havehus senest 3 dage før generalforsamlingen. 



 

 

PSK 
Bestyrelsen Bestyrelsen 

 
 

Ad pkt. 6) 

Forslag fra bestyrelsen.  

Bestyrelsen fremlægger på den ordinære generalforsamling i 2018 et skitseforslag og et økono-
misk overslag over et byggeri ifm. den byggeret, som PSK har fået stillet til rådighed af Vording-
borg Kommune som en del af aftalen vedr. opløsningen af Søsportscenteret. Denne byggeret tilla-
der PSK at opføre en bygning på 150 m2. 

Begrundelsen for at det skal være et forslag på generalforsamlingen 2018 er, at PSK i september 
2019  ikke længere har følgende lokaler stillet til rådighed uden beregning af Vordingborg Kommu-
ne. 

Det drejer sig om den øverste etage af ”Skipperkroen”, og den nederste etage i pakhuset, hvor vi i 
dag har masteopbevaring på loftet. 

Det er også i september 2019, at vores byggeret udløber. 

Bestyrelsen forventer, at projekt ”Fritid ved Vandet” til marts 2018 er så langt fremme,  at der fore-
ligger en skitse over hvilke lokaler PSK vil have til rådighed, samt en økonomisk oversigt over, 
hvad det kommer til at betyde for PSK. 

 
Bestyrelsen ønsker derfor, at medlemmerne på generalforsamlingen i 2018 får mulighed for at 
vælge imellem de muligheder som foreligger. 
 
 


