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PSK bestyrelsesmøde 

Referat 

Dato : 7-6-2016 
Tid : 18:00 
Slut kl. : 21:45 
Sted : Dambæks Havehus 

Deltagere : 9 

Maj-Britt Pedersen (MP), Jesper Olsen (JO), , Lars B Rasmussen (LBR), Peter Nielsen (PN), Per 
Vesterholm (PV), Per Johansen (PJ), Christian Knudsen (CCK) , Asger Buntzen (AB) 

Afbud: Karin Hultfeldt (KH), Helen Teper (Kasserer) 

______________________________________________________________________________ 

Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden 
2) Godkendelse/underskrivelse af referat  fra bestyrelsesmødet 05.04.16 
3) Regnskab  

a) Fritid ved Vandet kl. 19:30 (Per V.) 
b) Ansøgning om penge til Fritid ved Vandet 
c) Deltagelse i Fritid ved Vandet (Per J.) 

4) Udvalgsdialogmøde d. 9. maj  (Maj-Britt & Lars) 
5) Etablering af trådløst internet i Dambæks (Christian) 
6) Havnens Dag  29. maj (Peter & Per V.) 
7) Reparation Dambæks Havehus (Per V.) 
8) Standerhejsning 17. april - evaluering 
9) Bo- og nabofællesskabet 
10) Indkommet forslag fra Steen Hansen 
11) Eventuelt  
  

Ad. 1 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad. 2 
Godkendelse/underskrivelse af referat fra Generalforsamlingen d. 05.04.16 
Godkendt på mail – nu underskrevet. 
 
Ad. 3 
Regnskab/udvalgsregnskab blev gennemgået. Ingen væsentlige bemærkninger. 
Kasseren har ikke meddelt, at der skulle være forfalden gæld til offentlige myndigheder. 
Action: JO udarbejder og sender afdelingsopdelt status til PV/LBR., som videredistribuerer sammen 
med brev til udvalgene. 
Debitorlisten blev gennemgået. Der er kontingentrestancer for ca. Kr. 15.000,- Personerne på listen er alle-
rede blevet rykket én gang d. 29/4 2016. Dvs. at disse personer nu er i kontingentrestance udover 2 måne-
der. 
Action: Jf. bestemmelserne i PSK’s vedtægter, beder PV nu kasseren fremsende ny rykker, og sam-
tidig informere om, at såfremt restancerne ikke bliver betalt inden 8 dage, er man ekskluderet. 
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Ad. 3A 
Tre medlemmer fra den nystiftede forening Fritid ved Vandet havde bedt om foretræde for bestyrelsen. 
Hugo (Formand), Jesper (næstformand), Anne Sofie (kasserer). Man informerede om status på projektet, og 
hvorledes det nu er forankret i den nystartede forening Fritid ved Vandet. For at drive projektet videre, har 
man hårdt brug for aktive kræfter, der vil indtræde i de etablerede arbejdsgrupper. Man opfordrer derfor kraf-
tigt til, at projektets interessenter, herunder ikke mindst PSK, udpeger en person(er) til at præge projektet og 
deltage i detailprojekteringen. 
 
Bestyrelsen forklarede, at der er generel opbakning til projektet i PSK, men at det trods gentagne anstren-
gelser endnu ikke er lykkedes at finde en person, der ønsker at deltage i arbejdet som PSK’s repræsentant. 
Flere PSK medlemmer deltager dog allerede i projektet, men har ønsket at deltage som borge-
re/privatperson. 
Action: Bestyrelsen vil fortsat søge efter en mulig repræsentant. Ligeledes har der længe ligget en 
opfordring på www.psk.dk til at melde sig. 
 
Ad. 3B 
I forlængelse af at Lokalrådet ikke længere er en del af Fritid ved Vandet, er der blevet Kr. 4.000,- til overs, 
som PSK i sin tid har bevilgede til arbejdet. Lokalrådet har nu forespurgt, hvorvidt vi ønsker pengene tilba-
ge? 
Action: PV meddeler Henny, at vi gerne vil have pengene tilbage. 
 
Ad. 3C 
PJ har tidligere meddelt, at han ikke længere ønsker at være PSK’s repræsentant i Fritid ved Vandet. Han vil 
dog stadig figurere som kontaktperson, indtil der er fundet en ny repræsentant. 
Action: PJ meddeler FvV, at han stadig er kontaktperson indtil der findes en repræsentant, men at 
han ikke deltager i møderne. 
 
Ad. 4 
Som det blev besluttet på sidste bestyrelsesmøde, har der været afholdt møde med de forskellige PSK ud-
valg. Intentionen og oplægget til mødet, var at debattere, hvorledes vi sikrer en regelmæssig og konstruktiv 
opdatering mellem bestyrelse og udvalgene. 
Action: PV/LBR udsender budget/status til de enkelte udvalg, samt skrivelse hvor der udbedes in-
formation om aktiviteter mm. 
     
Ad. 5 
Trådløst internet er nu etableret i Dambæks og fungerer fint. 
 
Ad. 6 
29. maj blev der afholdt Havnens Dag. Der var desværre et meget begrænset fremmøde, til trods for den 
massive annoncering i diverse medier. Ærgerligt, men desværre nok symptomatisk for tidsånden indenfor 
sejlklubberne i disse år. 
 
Ad. 7. 
PV har i samarbejde med Mogens C. indhentet overslag på udvendig reparation af Dambæks hos tømrer 
Flemming Wulf. 
Action: PV beder Mogens C. meddele Flemming Wulf om at gå i gang. I samme ombæring beder PV 
Mogens C., om han vil fotografere Dambæks, så der er dokumentation for huset tilstand til eventuelt 
senere brug overfor kommunen? 
  
Ad.8 
Standerhejsning 17. april evaluering. Det var et super godt arrangement. Der var fuldt hus! 
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Ad.9 
Der er indkommet følgende forespørgsel: 
” Kære Kasserer, Helen Teper 
Kan vi oprette samarbejde med jeres sejlklub, så de udviklingshæmmede fra Bo og Naboskab i Præstø, 
også kan komme ud at sejle i private borgers sejlbåde??. 
Ved i hvem der sejler rundt i de private vandscootere fra Præstø Havn??. 
Med 
venlig hilsen 
Torben Andersen 
Medlem af Klubrådet i Bo og Naboskab Præstø” 
 
Action: PV spørger tilbage, om der er tale om en enkelt begivenhed eller noget tilbagevendende? 
Trods lydhørhed overfor forespørgslen, var der også enighed om, at et sådant tiltag vil kræve delta-
gelse fra evt. værge/pædagog.  
 
Ad.10 
 
”Forslag til PSK bestyrelse: 
  
At der oprettes en Facebook gruppe for PSK's medlemmer for at fremme information/debat imellem med-
lemmer / udvalg bestyrelse. 
  
Gruppen anbefales at være lukket/hemmelig og at administrator kun godkender PSK's medlemmer evt. fami-
lie på samme bopæl. 
Der bør være mere end én administrator af gruppe, for at administrerer en hurtig udelukkelse af medlemmer 
der ikke overholder god tone. 
Det er også vigtigt med flere admin. i tilfælde at denne ene forlader gruppen. (der er INGEN hjælp fra FB 
mht. grupper uden ejer. 
  
Ulempe: 
Det er uundgåeligt at blive udsat for reklamer :( men DR tvinger jo også lyttere til at kommunikerer gennem 
FB. 
  
Fordele: 
Det er nemt 
Det er gratis 
Det erstatter et fora på psk.dk (hvis det var ønskeligt) 
Det er en delvis erstatning for PM.” 
 
Bestyrelsen synes forslaget er en udmærket idé, idet det muligvis kan nå bredere ud, end til de medlemmer 
der pt. besøger vores hjemmeside. Dog ønsker bestyrelsen ikke at agere administrator og/eller at sanktione-
re indholdet. 
Action: PJ meddeler forslagsstiller, at man bedes udarbejde formål, kodeks mm. til at administrere 
ud fra. 
 
Ad. Eventuelt:  

- PN informerede, at han nu har kontaktet adskillige potentielle annoncører til hjemmesiden. Hidtil 
uden held. Ingen yderligere aktivitet planlagt på dette område. 

- PV informerer, at der efter sommerferien er planlagt et samarbejde med en 2. klasse fra Abildhøj-
skolen, som ønsker at snuse lidt til sejlermiljøet. Mere information senere. 

- PV havde tidligere efterspurgt hjælp til klargøring af Ungdomsafdelingens følgebåde. Flere bestyrel-
sesmedlemmer meldte sig klar til at hjælpe, men PV afblæste, idet flere fra forældregruppen meldte 
sig klar i stedet. Desværre udeblev samtlige forældre. Efterfølgende er bådene imidlertid blevet klar-
gjort, men det er ærgerligt, og vidner om, at der er mangel på hænder til arbejdet i Ungdomsafdelin-
gen. 

- Der var en debat om mere information til nye eller potentielle medlemmer i PSK. Action: JO laver 
oplæg til velkomstbrev, der bl.a. skal sættes i skabene på broerne. 
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- Flere medlemmer har efterspurgt information om, hvor man kan købe klubstandere/klubtøj? Action: 
PN/MP sørger for, at der kommer bedre information på hjemmesiden. 

- Næste møde: 15/8 kl. 18:00 i Dambæks 
 

  

 
 
 

KONTAKTINFORMATION 

Navn Funktion Ansvar E-mail Mobil 
Per Vesterholm Formand  pvras@icloud.com 25 26 82 00 
Peter Nielsen Næstformand Webmaster, kontakt til loka-

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

Jesper Olsen Bestyrelsesmedlem Medlem af Havnebestyrelsen jesper@the-olsens.dk 20 28 84 50 
Per Johansen Bestyrelsesmedlem  elkafarpjo@gmail.com 30 16 18 71 
Christian Knudsen Bestyrelsesmedlem  christian.knudsen@pkkaps.dk 40 25 15 30 
Maj-Britt Pedersen Bestyrelsesmedlem Klubtøj, standere mm. Majbrittlundp1@gmail.com 40 30 51 15 
Lars B Rasmussen Bestyrelsesmedlem Referent LBrasmussen.dk@gmail.com 21 43 10 34 
Karin Hultfeldt Suppleant  karinhultfeldt@gmail.com  
Asger Buntzen Suppleant Medlem af Havnebestyrelsen hanneogasger@gmail.com 40 11 57 33 
Helen Teper Kasserer  kasserer@psk.dk 21 13 23 13 
 


