
 8. maj 2015 
 

PSK Bestyrelsesmøde 

REFERAT 

 

Dato: 4/5 2015 

Tid: 18:00 

Slut senest kl.: 21.00 

Sted: Kursuslokale 2. sal i den Gamle Toldbygning/Cafe Mocc@ 

 

Deltagere: 6 

Michael Støvring Pedersen, Jes Lysdahl Boldsen, Niels Kristensen, Flemming Jensen, Mo-

gens Poulsen, Helen Teper (kasserer) 

Afbud: Niels Thulin Johansen, Anne Sofie Overgaard, Jens Sohl Jensen, Per Vesterholm 

___________________________________________________________________________ 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra forrige møde. 
2. Konstituering af bestyrelse.  
3. Fastlæggelse af endeligt budget på basis af beslutning på generalforsam-

ling. 
4. Afklaring af og aktionplan i fm ”sponsorsag” Søren Conradsen. 
5. Forslag til mødeplan 2015-2016, diskussion og vedtagelse. 
6. Ansvars- og opgaveplan for kasserer, fastlæggelse. 
7. WWW.PSK.DK – fremtid – udviklingsplan på basis af input fra generalfor-

samling. 
8. Udarbejdelse af forslag til generalforsamlings indkaldelser i fremtiden.  
9. Øvrige punkter fra generalforsamling, der kræver handlingsplan. 
10. Projekt ”Ny Kurs” eller ”Ny Struktur” eller ??? 
11. Evt. 
12. Dato og tidspunkt for næste bestyrelsesmøde. 

 

  

http://www.psk.dk/


 

1. Godkendelse af referat fra forrige møde 
Referatet fra forrige møde er ikke færdigt udarbejdet. 
 
2. Konstituering af bestyrelse 
Formand: Jes Boldsen 
Næstformand: Michael Støvring 
Kontaktpersoner: 
Lokale: Flemming Jensen 
Kapsejladsudvalg: Niel Kristensen 
Skolebåde: Anne Sofie Overgård 
Ungdomsafdelingen: Jens Sohl Jensen 
Trygjolle: Flemming Jensen 
Jolleafdelingen: Mogens Poulsen 
Sponsor: Michael Støvring 
Der er pt. ikke fastsat kontaktpersoner til tur- og festudvalg. Man vil til næste bestyrelsesmøde invitere 
medlemmer fra de to udvalg, men henblik på at diskutere oprettelse af et aktivitetsudvalg. 
 
3. Fastlæggelse af endeligt budget på basis af beslutning på generalforsamling 
Jes udarbejder det endelige budget for 2015 udefra fastsat kontingent på generalforsamlingen 23/4 
2015.  
 
4. Afklaring af og aktionsplan i fm ”sponsorsag” Søren Conradsen 
 
Sagen bliver lukket her, og Jes skriver til Søren Conradsen 
 
5. Forslag til mødeplan 2015-2016, diskussion og vedtagelse 
Bestyrelsesmøde bliver fastsat til første mandag hver måned, med undtagelse af juli måned grundet 
ferie. 
 
6. Ansvars- og opgaveplan for kasserer, fastlæggelse 
Jes vil fremsende oplæg til kassereren. 
 
7. WWW.PSK.DK – fremtid – udviklingsplan på basis af input fra generalforsamling 
Der laves brainstorm via mailkorrespondance mht. oplæg af ny hjemmeside til PSK. Jes igangsætter 
dette. 
 
8. Udarbejdelse af forslag til generalforsamlings indkaldelser i fremtiden  
Der vil blive arbejdet hen mod at der i femtiden indkalde elektronisk. Ligeledes at få lavet en vedtægts-
ændring. 
 
9. Øvrige punkter fra generalforsamling, der kræver handlingsplan 
Der skal laves en ny stadige plan, idet den som forefindes er af ældre dato, og derfor er en ny påkræ-
vet. 
 
10. Projekt ”Ny Kurs” eller ”Ny Struktur” eller ??? 
Ny visionsplan laves.  
Evt. et motorbådsudvalg startes. 
Evt. opstart af kajaksejlads i PSK 

http://www.psk.dk/


Tydelig synliggørelse af hvad medlemsfordele der er ved aktivt medlemskab i PSK. 
Indkaldelse af de forskellige udvalg til møde den 4/6 2015, for at åbne dialog om visioner for fremtiden 
i PSK, Jes indkalder til dette møde. 
Evt. Facebookside skal laves, dette kan besluttes efter mødet den 4/6 2015, hvis der er stemning for 
det. 
 
11. Evt. 
Den gamle motor som ungdomsudvalget har liggende, skal der indhentes tilbud på at få lavet. Idet 
ungdoms- og jolleafdelingen sejler samme dag, er der brug for en yderligere følgebåd. Flemming vil 
indhente tilbud på ny båd med motor. 
 
12. Dato og tidspunkt for næste bestyrelsesmøde 
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 1/6 2015 kl. 18.00 – 21.00 i Dambæks Havehus. 
 
 

 

 

Michael Støvring    Jes Lysdahl Boldsen    

 

 

 

Niels Kristensen    Flemming Jensen  

 

 

 

Mogens Poulsen   Helen Teper (kasserer) 

 


