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PSK bestyrelsesmøde 

Referat 

Dato : 28-8-2017 
Tid : 18:00 
Slut kl. : 22:00 
Sted : Dambæks Havehus 

Deltagere : 8 

Maj-Britt Pedersen (MP), Karin Hultfeldt (KH), Lars B Rasmussen (LBR), Peter Nielsen (PN), Per 
Vesterholm (PV), Asger Buntzen (AB), Jesper Olsen (JO), Annette Vesterholm (AV).  

Afbud: Per Johansen (PJ) 

______________________________________________________________________________ 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Planlægning af medlemsmøde 7/9 Flemming Larsen Snekken deltager 
3. Godkendelse/underskrivelse af referat fra d. 19.-6-2017 
4. Regnskab og budget. (JO-AV) 
5. Ynglingen & wayfarerjollens. (PV)  
6. Vandsportens By 25/9. 9-16:00 (AB-PV) 
7. Havnens Dag. (JO) 
8. Nyt fra Udvalgene (PN) 
9. Aktiviteter i perioden til næste bestyrelsemøde 
10. Eventuel 

 
 

Ad. 1. 

Dagsorden blev godkendt. 

Ad. 2. 

Som et led i planlægningen af det kommende medlemsmøde den 7/9, var Flemming Larsen fra Snekken 
inviteret til at deltage under dette punkt. Flemming orienterede om sine erfaringer og observationer fra et 
lignende møde, som Snekken holdt ifm. deres igangværende projekt med at bygge nyt klubhus. 

Ad. 3. 

Referatet blev underskrevet. 

Ad. 4. 

Regnskab, budget og medlemsstatus. 

Bestyrelsen gennemgik restancelisten og bad kasseren sende brev ang. eksklusion til de medlemmer, der 
trods rykkerprocedure, stadig er i restance. 

Kasseren gennemgik regnskabet per dd. sammenholdt med budgettet. Der var ingen nævneværdige afvigel-
ser. Der er ingen forfaldne regninger til offentlige myndigheder. 
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Børneattester: Der er indhentet børneattester på trænerne i Ungdomsafdelingen samt udvalgte forældre, 
som deltager aktivt i afdelingen. Der skal følges op på to forældre, som formodentlig har glemt eller overset 
at skulle give samtykke. Aktion: PV 

Medlemstatus d. 25/4.: 192 aktive, 33 passive, 13 juniorer og 26 vinterbadere = 264 medlemmer i alt.  

Medlemstatus d. 29/5.: 187 aktive, 34 passive, 13 juniorer og 26 vinterbadere = 260 medlemmer i alt.  

Medlemstatus d. 19/6.: 187 aktive, 36 Støttemedlemmer, 14 juniorer og 24 vinterbadere = 261 medlemmer i 
alt. 

Medlemstatus d. 28/8.: 181 aktive, 39 Støttemedlemmer, 15 juniorer og 23 vinterbadere = 258 medlemmer i 
alt. 

Ad. 5. 
 
Ynglingen & Wayfarerjollen - hvad er der sket siden sidst? 

Det er lykkedes at bemande Wayfarerjollen tirsdag aften i Ungdomafdelingen, hvor eleverne jo betaler jolle-
leje udover kontingentet. Der nu opstået et behov for at vide, hvad det koster øvrige medlemmer at leje jollen 
på andre tidspunkter? Det besluttes, at det koster Kr. 50,-/gang at leje jollen. Beløbet afregnes med kasse-
ren f.eks. via MobilePay: 20 28 84 50 

Derimod ser det stadig ikke ud til, at der er interesse for at benytte Ynglingen, selvom den ligger i vandet og 
er rigget til. Aktion: Bestyrelsen vil udsende en sidste opfordring til medlemmerne, om at melde sig, 
hvis man har interesse for Ynglingen. Hvis det ikke lykkes, vil der tages skridt til at afhænde båden. 

Ad. 6. 

Ifm. arbejdet med Vandsportens By, har arbejdsgrupperne været på studietur arrangeret af VK, og besøgt 
Skovshoved samt Sundby Havn. Det var interessant at se, hvorledes man har indrettet sig i disse havne, 
ikke mindst det faktum, at det er kommunerne i de respektive havne, som har stået for finansieringen. Det er 
dog mere uklart hvad konklusionen på turen synes at være? Der efterlyses en tilbagemelding/opsummering 
fra VK. 

Ad. 7. 

”Havnens Dag” tilbageblik. Fra PSK deltog ”Louise”, ”Jonathan” og skolebåden. Der var ca. 50 besøgende 
på havnen, som bl.a. blev tilbudt sejlads på fjorden. Selvom det har skabt lidt positiv omtale, vurderes det 
imidlertid ikke, at det direkte har skaffet nye medlemmer til klubben. Bestyrelsen vurderer til næste år, hvor-
vidt man ønsker at deltage en anden gang. 

Ad. 8. 

Formanden for TRYG-jollen, Flemming Jensen, ønsker at stoppe som udvalgsformand. Der afholdes møde i 
udvalget den 12/9, hvor man vil re-konstituere sig. 

Ad. 9. 

Næste bestyrelsesmøde: Mandag d. 9/10 kl. 18:00 

Efterårsfesten: Den 30/9 – 2017. Aktion: PV spørger Marina, hvad der blev af hendes tidligere prokla-
merede tilbud, om at arrangere? 
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Ad. 10. 

Eventuelt: 

PN er ved at opdatere www.psk.dk   Såfremt der er forslag til forbedringer el.lign. bedes man kontakte PN 
snarest. 

Ib Laursen har doneret et Laser sejl til Bølgehøvlen. PV sørger for indkøbet. 

 

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 
Asger Buntzen Bestyrelsesmedlem Medlem af Havnebestyrelsen hanneogasger@gmail.com 40 11 57 33 
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 24 28 39 72 
John Nielsen  Suppleant  johnmarina@mail.dk 26 28 44 79 
Annette V. & Je-
sper O. 

Medlemskartotek & 
Kasserer 

 kasserer@psk.dk 25 26 82 15 

 


