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PSK´s bestyrelsesmøde 

Referat 

Dato : 21-1-2016 
Tid : 18:00 
Slut kl. : 21:30 
Sted : Dambæks Havehus 

Deltagere : 7 

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

Afbud: Per Johansen (PJ) 

______________________________________________________________________________ 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse/underskrivelse af referat  fra bestyrelsesmødet 25.11.15 
3. Meddelelser (Lene & Per V.) 
4. Zoom 8 jolle  
5. Økonomi/medlemsstatus (Helen & Lars/Per V.) 
6. Dambæks Havehus 
7. Vinterbadere (Per V.) 
8. Dommerkurser/stævner 
9. Ny jolle forsikring 
10. lokaliteter opsagt og Trailer solgt (Per V.)  
11. Trygjollen (Peter) 
12. Hjemmeside & Sponsor (Peter) 
13. Fritid Ved Vandet status  

  
Ad. 1 
Dagsordenen blev godkendt. 
  
Ad. 2 
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 25.11.15. Var godkendt på forhånd per mail. Blev underskrevet. 
 
Ad. 3 

a. Nytårskur blev afholdt d. 3/1 2016. Der deltog ca. 60 personer, og der skal rettes en stor tak til Lene og hendes 
hjælpere. 

b. Bestyrelsen har modtaget aktivitetsplan fra Jolleafdelingen, der planlægger afholdelse af flere stævner i løbet 
af 2016. Der rejses bekymring over Vordingborg Havne’s nye praksis, om at gebyr for brug af slæbesteder nu 
også skal omfatte joller ved stævner. PV har viderebragt bekymringen til diskussion på et nyligt afholdt møde 
mellem havnefogederne i VK, men har desværre ikke store forhåbninger til, at planerne bliver ændret, da det 
skønnes at vil indbringe havnene betydelige indtægter. Dog har PV fået oplyst, at der gebyrer ikke bliver op-
krævet ved stævner i 2016. 

c. Jens Sohl deltog på vegne af PSK i december i Sydstævnekredsen’s ungdomsmøde, og har fremsendt referat til 
bestyrelsen. 

d. Nikolaj Wilstrup Reichel har desværre meddelt, at han alligevel ikke kan påtage sig opgaven som leder af 
PSK’s ungdomsleder i den kommende sæson. Derfor blev der den 19/1 indkaldt til møde i forældrekredsen, 
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med det formål at finde en anden person, der ville påtage sig opgaven. Desværre var fremmødet meget be-
grænset, og PV gør derfor et nyt forsøg, med at indkalde forældrene. 
Action: HT udarbejder opdateret liste over Ungdomsafd. til PV. 

e. PSK har tidligere været imødekommende overfor Nikolaj Wilstrup Reichel m.fl. som ønskede at etablere en 
kajakafdeling i PSK. Imidlertid har initiativtagerne nu valgt at etablere sig som selvstændig klub, med stiftende 
generalforsamlingen i slutning af januar. 

 
 
Ad. 4 
Jens Sohl har ansøgt bestyrelsen, om PSK til den kommende sæson vil leje en zoom8 jolle fra Kalvehave Sejlklub. 
Bestyrelsen vurderer, at vi i tråd med tidligere udmeldinger, er en sejlklub for bredden i sejlklub. Vi råder idag over 
jolletyperne Optimist, Tera, Laser og  Feva, og det er dækkende for det behov, som gør at PSK kan opfylde sin målsæt-
ning. Ansøgningen kan derfor ikke efterkommes. 
Action: PV svarer Jens Sohl. 
 
Ad. 5 
a. Som aftalt ved seneste bestyrelsesmøde, har PV og LBR undersøgt mulighederne for at indskyde en del af PSK’s 
formue på aftalekonti, med højere forrentning end den nuværende alm. banko. Resultatet er at der tilsyneladende kan 
opnås en forrentning på ca. 1% ved 12 mdr.’s binding. 
Action: PV/LR forsøger i samarbejde med kasseren at oprette to aftalekonti på Kr. 750.000 
 
b. Ifm. udarbejdelsen af budget for 2016, besluttes det at PV, JO og LBR udarbejder oplæg til diskussion og godkendel-
se på næste bestyrelsesmøde. 
 
c. Der var en kort diskussion om, hvorledes PSK’s enkelte udvalg kan holde trit med, om de overholder deres budget? 
Action: HT forbereder sig på, at udvalgene i den kommende sæson opfordres til løbende at bede hende om sta-
tusrapporter. 
  
d. Medlemsstatus: Alle rykkere er nu betalt eller skyldenere er blevet udmeldt jf. PSK vedtægter. Én skyldner har en 
afdragsordning. 
 
e. Kasseren oplyste, at alle forfaldne regninger og afgifter til det offentlige er betalt. 
 
Ad. 6. 

a. Ny varmepumpe er installeret og kører upåklageligt. PN holder øje med elforbruget, som indtil videre ser for-
nuftigt ud. 

b. Forespørgsel fra vedligeholdelsesudvalget på Kr. 15,000 til reparation af træværk lægges i budget for 2016. 
 
Ad. 7. 
I forlængelse af seneste bestyrelsesmøde har PV haft møde med vinterbaderne vedr. afslaget på en ekstra stige. Vinter-
baderne oplyste, at de ikke ønskede den foreslåede stige fra Trygfonden, hvorfor PV har trukket ansøgningen tilbage. 
Bestyrelsen fastholder sin tidligere beslutning om afslag, med henvisning til at der allerede forefindes én velfungerende 
stige til vinterbaderne. 
 
Ad. 8. 
Forslagsstillerne havde i mellemtiden trukket forslaget tilbage. 
  
Ad.9 
PV forespurgte, hvorvidt den nyindkøbte følgebåd er omfattet af vores forsikringsaftale? HT bekræfter. 
 
Ad.10 
Værkstedsrummet i hallen er opsagt og rømmet. Den store gamle optimisttrailer er solgt og fjernet. Gammel påhængs-
motor er solgt. 
 
Ad.11  
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Trygjollegruppen har haft møde og har indsendt ansøgning til Trygfonden om anskaffelse af ny jolle til ca. Kr. 450.000. 
Man arbejder på at undersøge finansiering af driften. Kommunen har allerede givet tilsagn om en friplads i havnen, hvis 
jollen bevilges. 
 
Ad 12. 
PSK’s nye hjemmeside kører fint. Bestyrelsen vurderer i samråd med webmasteren (PN), at der er et marked for salg af 
annoncer på vores nye hjemmeside. 
Action: PN og CCK sætter sig sammen og udfærdiger oplæg (inkl. takstblad, potentielle annoncører mm.). 
Action: LBR opdaterer velkomstfolder og fremsender til webmaster og kasserer. 
 
Ad 13. 
LG/PN orienterede om status og seneste møder. 
PSK formulering af behov blev ratificeret og fremsendes til styregruppen (vedhæftet). Action: LG 
 
Ad Eventuelt. 
- Næste møde: Torsdag den 11. februar kl. 18:00 i Dambæks Havehus. LG sørger for forplejning. 

 

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 
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 
 


