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PSK´s bestyrelsesmøde 

Referat 

Dato : 11-2-2016 
Tid : 18:00 
Slut kl. : 23:00 
Sted : Dambæks Havehus 

Deltagere : 5 

Lene Gurskov (LG), Jesper Olsen (JO), , Lars B Rasmussen (LBR), Peter Nielsen (PN), Per Ve-
sterholm (PV) 

Afbud: Per Johansen (PJ), Christian Knudsen (CCK), Helen Teper (kasserer) 

______________________________________________________________________________ 

Dagsorden 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse/underskrivelse af referat  fra bestyrelsesmødet 21.01.2016 
3. Meddelelser Flemming stopper som suppleant og nøgle/kortansvarlig d. 21/1  (Per V.) 
4. Medlemsstatus (Per V) 
5. Økonomi, regnskab 2015 og 2 budgetforslag 2016 - Kritik fra bilagskontrolanterne og medlemsstatus               

(Jesper, Lars og Per V.) 
6. Sponsor (Per J) 
7. Fritid Ved Vandet Styregruppen (Lene og Per J.) 
8. Ansvarlig for indkøb af diverse forbrugsvare og nøgleansvarlig (Peter) 
9. d. 9/2. Møde i forældregruppen i ungdomsafdelingen, leje af Tera joller fra KDY (Per V.) 
10. Generalforsamling og valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 3 for 1 år 
11. Eventuelt 

  
Ad. 1 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad. 2 
Godkendelse/underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 21.01.2016 godkendt på Mail. 

 
Ad. 3 
Flemming har meddelt PV, at han ønsker at stoppe som suppleant til bestyrelsen. Ligeledes ønsker han ikke længere, at 
være materielansvarlig, ligesom Sanne ikke længere ønsker at være ansvarlig for indkøb til Dambæks Havehus. 
Begge takkes for deres hidtidige store arbejde for PSK. 
 
Ad. 4 
 
Efter oprydning i medlemsbasen i form af inddrivelse af restancer, udmeldelser mm. har PSK pt. 280 betalende med-
lemmer. 
 
Vi har indsendt ansøgning til kommunen vedr. tilskud ift. fritidsaktiviteter. Vi afventer svar fra kommunen. 
 
Ad. 5 
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- Ifm. færdigbehandlingen af 2015 Regnskab undersøges enkelte udestående spørgsmål – herunder hvad speci-

fikt bilagskontrollanternes kritik går på. Action: JO, PV, LBR, HT 
- LBR har forsøgt at oprette aftaleindskud for en del af PSK’s frie midler. Tilbuddene fra bankerne var ikke 

overvældende, og er nu udløbet. LBR gør et nyt forsøg. 
- JO, PV, LBR fremlagde budgetforslag. Der mangler stadig enkelte justeringer, hvorefter budgettet er færdigt 

og kan fremlægges ifm. generalforsamlingen. 
 
Ad. 6 
 
PN og CCK har lavet indledende undersøgelser af hvad vi realistisk set kan opkræve for en bannerreklame på hjemme-
siden. I øvrigt vurderes det, at vi har plads til ca. 10 bannere. Der arbejdes videre med at udvikle et koncept, inkl. Intro-
brev til potentielle kandidater. Action: PN/CCK 
 
Ad. 7 
 
Vi har tidligere modtaget et oplæg til sammensætningen af en bestyrelse. Dog var PSK ikke repræsenteret i oplægget. 
PV har henvendt sig til Henny fra Lokalrådet, og gjort gældende at PSK, som én af de vigtige aktører på havnen, bør 
være repræsenteret. PV har endnu ikke modtaget svar. 
 
Ad. 8 
 
I forlængelse af pkt. 3 meddelte PN, at han gerne vil påtage sig hvervet som ansvarlig for lokaleudvalget, samt ansvarlig 
for indkøb af brændstof og diverse til Dambæks. LG vil gerne hjælpe.  Action: PN/LG kalder sammen til møde i 
udvalget og får uddelegeret opgaverne. 
 
Ad. 9 
 
Der har været afholdt nyt møde i forældregruppen i Ungdomsafd. Denne gang lykkedes det at etablere en forældregrup-
pe bestående af tre forældre og PV.  
 
PV har kontaktet KDY vedr. evt. leje og/eller køb af Tera-jollerne, som PSK hidtil har lejet. KDY har masser af grej, og 
vil gerne fortsætte med at leje ud. Forældregruppen vurderer hvilket materiel der er brug for i den kommende sæson, og 
lejer derefter fra KDY. Der vil på det nuværende grundlag ikke blive tale om at indkøbe joller. 
 
Ifm. budgetlægning og planlægning af aktiviteter for den kommende sæson, har PV modtaget input fra Jolleafdelingen, 
der vanen tro har spændende stævner på tegnebrættet. Det har dog vakt undren i bestyrelsen, at man ligeledes planlæg-
ger at afholde DM for Optimister og Zoom8 joller, idet disse jolletyper naturligt er forankret i Ungdomsafdelingen. 
Action: PV meddeler Jolleafdelingen, at bestyrelsen naturligvis bakker op om initiativet, idet det fremmer sejl-
sporten og eksponeringen af PSK. Det er glimrende, hvis Jolleafdelingen vil biddrage med deres erfaringer i at 
arrangere stævner, men initiativtagerne skal sørge for, at inddrage Ungdomsafdelingen i sådanne projekter. 
 
Ad. 10 
 
Den siddende bestyrelse er villige til genvalg. PV/JO/LBR stiller op for to år og LG/PN/CCK/PJ for eet år ved den 
kommende generalforsamling. 
 
Der skal findes to nye suppleanter. Bestyrelsen forsøger at finde kandidater inden generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen blev ved den ekstraordinære generalforsamling pålagt at undersøge muligheden og lovligheden af at publi-
cere PSK’s medlemsliste f.eks. på hjemmesiden. Det har imidlertid vist sig, at dette ikke er lovligt iht. registerlovgiv-
ningen – ikke mindst når der ikke er tilsagn fra samtlige medlemmer. 
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Ad Eventuelt. 
  

- PN vil oprette en SMS Service og udsende vigtige nyheder og påmindelser, inden et møde eller arrangement i 
sejlklubben. Medlemmerne opfordres via hjemmesiden til at sende navn og tlf.nr. til webmaster, for at modtage 
denne service. 

-  Der skal indkaldes til et møde med alle PSK’s udvalg den 8. marts kl. 18:00, hvor bestyrelsen orienterer om 
oplæg til budget. 

- PV/JO/LBR mødes hos PV d. 25/2 kl. 19:00, for at færdiggøre endeligt budget. 
- PV og PN undersøger mulighederne for lokale til GF. 
- Næste møde: Fastlægges efter GF 

 

KONTAKTINFORMATION 

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

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

Jesper Olsen Bestyrelsesmedlem Medlem af Havnebestyrelsen 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 Havnebestyrelsen, 

webmaster, kontakt til loka-
leudvalget 

pjnpr@mail.tele.dk 30 30 64 65 

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


