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PSK´s bestyrelsesmøde 

Referat 

Dato : 20-10-2015 
Tid : 18:00 
Slut kl. : 22:00 
Sted : Dambæks Havehus 

Deltagere : 7 

Lene Gurskov (LG), Jesper Olsen (JO), Christian Knudsen (CCK), Lars B Rasmussen (LBR), Peter 
Nielsen (PN), Per Johansen (PJ), Per Vesterholm (PV) 

Afbud: Helen Teper (kasserer) 

______________________________________________________________________________ 

Dagsorden 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendes. 
2. Godkendelse af referat 

Godkendt og underskrevet.  
3. Meddelelser 

- Batteribackup i 24 timer bestilt til dørautomatikken opsat på Dambæks Havehus 
og Det lille røde klubhus. 
- Invitation modtaget fra DS til møde 4/11 (Næstved) eller 12/11 (Idrættens Hus) 
”Vild med Vand” – workshop vedr. hvordan vi som klub holder på nuværende 
og/eller rekrutterer nye medlemmer. Hvordan skabes der liv på havnene? 
Action: PV takker DS for invitationen. 
- DS afholder klubkonference på Vingstedcentret 20-21/11. 

4. Forretningsorden 
- Action: JO og PN udarbejder oplæg der forelægges den øvrige bestyrelse. 

5. Økonomi/Medlemmer  
- Punktet blev grundet kasserens afbud kun berørt overfladisk. 
- Der er modtaget regnskab fra Jolleafdelingens stævne tidligere på året. Det ud-

viser et overskud på ca. Kr. 30.000,- 
- Der er stadig medlemmer i restance. Action: PV rekvirerer opdateret restanceli-

ste fra kasseren (HT), hvorefter bestyrelsen beslutter næste skridt. 
- Placering af sejlklubbens betydelige midler? Action: Kasseren bedes udarbejde 

forslag til at midlerne skal placeres på særskilt konto, der ikke kan disponeres 
over elektronisk. 

6. Børneattester  
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Action: LBR/HT indhenter samtykker og attester på samtlige bestyrelsesmedlem-
mer. Når sejlersæsonen starter, skal formanden for Ungdomsafdelingen sørge for, 
at der indhentes attester på forældre, der hjælper til ved træningen. 

7. Status på udvalg og deres formænd 
- Turudvalget: Maibritt, Annette, Tina 
- Jolleafdelingen – Mogens Poulsen, Erling Jensen, Henrik Schmidt 
- Sejlerskolen – Volmar, Michael Hasting, Steen Hansen 
- Kapsejladsudvalget – Mogens Carrebye, Jens Jespersen, Leif Andersson, Svend 
Andersson, Henrik Gurskov 
- Ungdomsafdelingen – Jens Sohl Jensen har meddelt, at han ønsker at trække sig 
fra værget som udvalgsformand. Han stiller sig dog stadig til rådighed som træner 
af de ”store”. Der arbejdes i bestyrelsen på at finde en ny udvalgsformand. Ved-
kommende forventes at skulle ”cleares af” i forældregruppen ved førstkommende 
lejlighed. 
- Trygjolle – Flemming Jensen (formand), Peter Nielsen (Næstformand) 
- Fritid ved Vandet – bestyrelsen beslutter at udpege Lene Gurskov og 
Per Johansen som sejlklubbens repræsentanter i projektgruppen. 
- Hjemmeside: PN informerede vedr. PSK’s nye hjemmeside, at den forventes at gå 
i luften 1/12-2015. 
 

Bestyrelsen beslutter indtil videre IKKE at udnævne kontaktpersoner til de enkelte 
udvalg. Henvendelser kan til enhver tid ske til formanden eller de øvrige bestyrel-
sesmedlemmer. 

Der er dog brug for en lokaleansvarlig. Action: PN forelægger på næste ”ons-
dagsmorgenmøde”, om der blandt de fremmødte kan sammensættes et vicevært-
team? 

 

8. Sponsorater 
Action: PV rekvirerer en liste over klubbens sponsorater fra kasseren. 
 

9. Forslag 
Bestyrelsen har modtaget et detaljeret forslag fra Nicolaj Wilstrup Reichel, som bl.a. 
omhandler en omdannelse af PSK’s gamle klubhus, således at det også kan benyt-
tes af kajakroere. Yderligere ønskes etableret mulighed for opbevaring af kajakker. 
Han har indhentet tilsagn fra min. 20 kajakroere, som vil melde sig ind i PSK, hvis 
projektet gennemføres. Der er også indhentet tilsagn fra frivillige håndværkere 
blandt kajakroerne, som vil forestå omdannelsen. Roklubben er ikke interesseret i 
disse potentielle medlemmer. 
 
Bestyrelsen er positivt stemte overfor forslaget, idet der opnås en bedre udnyttelse 
af huset, ligesom det flugter med visionerne om at få mere aktivitet på havnen. 
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Action: PV kontakter Nicolaj, som bedes forestå at min. 20 personer rent faktisk 
melder sig ind som aktive medlemmer af PSK, før projektet sættes i værk. Desuden 
skal Nicolaj tages i ed, at han personligt vil sørge for, at projektet føres til ende. Iøv-
rigt er det vigtigt at understrege, at projektet indledningsvis udelukkende omfatter 
kajakker der ikke stilles til rådighed af PSK. Der er således ikke tale om et arran-
gement, hvor PSK forestår undervisning og det ansvar der deraf følger. 
 

10. Arrangementer 
Standernedhaling: Lene Gurskov og Hanne Buntzen planlægger at forestå et min-
dre traktement. JO spørger Steen Hansen om han vil spille harmonika som vanligt? 
PN sørger for at flaget sættes fra morgenstunden. 
 
Nytårskur fastsættes til 10/1-2016. Nærmere information tilgår. 
 

11. Budget/lokaliteter 
- Vi betaler leje for et større område i hallen herunder et værkstedsrum. Det skal 

undersøges hvor meget vi betaler, og om der fortsat er et behov for at leje dette 
område. 
Action: PV spørger kasseren. 

12. Eventuelt 
Action: PV taler med HT omkring udsendelse af velkomstbrev til nye medlemmer-
ne. 

13. Næste møde 
Tirsdag den 10. november 2016, kl. 18:00 

 
 

KONTAKTINFORMATION 

Navn Funktion Ansvar E-mail Mobil 
Per Vesterholm Formand  pvras@icloud.com 25 26 82 00 
Lene Gurskov Næstformand Medlem af Havneudvalget og 

projekt Fritid ved Vandet 
lg@gurskov.dk 23 70 83 01 

Jesper Olsen Bestyrelsesmedlem Medlem af Havneudvalget jesper@the-olsens.dk 20 28 84 50 
Per Johansen Bestyrelsesmedlem Repræsentant i Fritid ved 

Vandet 
elkafarpjo@gmail.com 30 16 18 71 

Christian Knudsen Bestyrelsesmedlem  christian.knudsen@pkkaps.dk 40 25 15 30 
Peter Nielsen Bestyrelsesmedlem Formand Havnevalget, 

webmaster 
pjnpr@mail.tele.dk 30 30 64 65 

Lars B Rasmussen Bestyrelsesmedlem  LBrasmussen.dk@gmail.com 21 43 10 34 
Helen Teper Kasserer  kasserer@psk.dk 21 13 23 13 
 


