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PSK Bestyrelsesmøde nr. 4 

REFERAT 

 

Dato: 03-02-2015 

Tid: 18:00 

Slut senest kl.: 22:00 

Sted: Kursuslokale 2. sal i den Gamle Toldbygning. 

 

Deltagere: 6 

Michael Støvring, Jens Sohl Jensen, Jes Lysdahl Boldsen, Niels Christensen, Flemming Jensen, 

Helen Teper (kasserer) 

Afbud: Niels Thulin Johansen, Anne Sofie Overgaard  

______________________________________________________________________________ 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra forrige møde 

2. Information fra Havnebestyrelse – Flemming Jensen  
3. Reception for Christian Knudsen og Lars Rasmussen – Flemming Jensen. 
4. Principper, retningslinjer og procedure for anvendelse af klubhuse – Flemming 

Jensen  
5. Budget 2015 – fastlæggelse af målsætning for resultat – Jes Lysdahl Boldsen 
6. Ønske fra jolleafdelingen om adgang til følgebåd - Jes Lysdahl Boldsen 
7. Plan for det ”Lille Røde Klubhus” – status – Flemming Jensen 
8. Adgangskontrol til klubhuse i fm med VK ændring af adgangskontrol på havnen 

– Michael Støvring 

9. Underskrift af refusionsopgørelse og revisionsprotokollat i fm nedlukning af PSC  
– Jes Lysdahl Boldsen  

10. Endelig stillingtagen til ønske om sponsering af ekstra badestige til vinterbadere 
– Jes Lysdahl Boldsen  

11. Stillingtagen til medlemsønske om finasiering, indkøb og udlægning af ankerbø-
jer i og uden for fjorden (mail fra Eva Damsgård) – Jes Lysdahl Boldsen 

12. Information fra Ungdomsudvalg (referat fra møde fremsendt separat) Jens Sohl 
Jensen 

13. Ungdomsudvalg aktivitetsplaner for kommende sæson – Jens Sohl Jensen 
14. Stillingtagen til honorering af ungdomstrænere – Jens Sohl Jensen 
15. Status for projekt ”Næste Kurs” – Jens Sohl Jensen  
16. Projekt Fritid ved Vandet – referat om status – Anne Sofie Overgård 

17. Hjemmeside status og plan – Jens Sohl Jensen 
18. PM fremtid – plan – Jens Sohl Jensen 
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19. Evt. 
20. Fastlæggelse af dato, sted og agenda for ordinær generalforsamling 2015 
21. Dato og tidspunkt for næste bestyrelsesmøde. 

  

 

 1. Godkendelse af referat fra forrige møde 

Referat, der tidligere var godkendt pr E-mail blev underskrevet af de på mødet tilstedevæ-

rende. 

 

2. Information fra Havnebestyrelse – Flemming Jensen  

Havnebestyrelse starter med er budgetteret underskud på kr. 350.000 og dette underskud sti-

ger yderligere, grundet Madhuset Stop A/S under konkurs (tidligere MadMarked A/S), med kr. 

150.000. 

Oplægget er, at havnepladslejere ikke skal betale strøm i sommerperioden. Dette for at prin-

cipper er ens i alle Vordingborg Kommunes havne 

Nedtagning af eksisterende kortlæsere betyder muligvis at vi skal udskifte/omlægge låse i 

klubhuse. I givet fald vil Niels Christensen gerne være ansvarlig administrator. 

 

3. Reception for Christian Knudsen og Lars Rasmussen – Flemming Jensen. 

Der vil blive afholdt reception for Christians Knudsen og Lars Rasmussen den 28/2 2015 i 

Dambæks Havehus. Bestyrelsen vil benytte anledningen til at takke dem for deres store indsat 

de har ydet i forbindelse med salget af havnen. Flemming Jensen har påtaget sig ansvar for at 

udføre det praktiske i denne sammenhæng. 

 

4. Principper, retningslinjer og procedure for anvendelse af klubhuse – Flemming Jen-

sen  

Tidligere har det været muligt at leje Dambæks Havehus til fester m.v.  

Desværre forsvandt servicen etc. lidt efter lidt, og nu er der ikke ens tallerkner og glas mere. 

Der er pt. ingen som vil påtage sig opgaven i forbindelse med administration og udførelse af 

de praktiske opgaver ifm at tælle op efter hver fest, og derfor heller ikke muligt at leje Dam-

bæks Havehus til private fester etc.. 

Da der er ytret ønsker om, at man igen skal kunne leje Dambæk, foreslår Jens Sohl Jensen, at 

der forsøges etableret et udvalg ”Dambæks venner”. En mulighed kunne være Onsdagsklub 
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ben” som måske kunne tænke sig denne opgave. Flemming Jensen påtager sig at kontakte og 

forespørge. Indtil videre foregår udlån i henhold til de på hjemmesiden anførte principper. 

”Dambæks venner” ville bla blive bedt om at udarbejde opdatere retningslinjer m.v. for benyt-

telse af Dambæk, således brugen optimeres på alle tidspunkter. 

 

5. Budget 2015 – fastlæggelse af målsætning for resultat – Jes Lysdahl Boldsen 

Efter salg til havnen, hvor PSK blandt andet mister indtægt ved pladsleje, genopretning bro og 

udlejning af Skipperkroen foreligger tidligere tiders indkomstgrundlag ikke længere – effekten 

på driftsbudget er naturligvis tilsvarende. Gennemgang af et oplæg baseret på uændret kontin-

gent, nuværende antal medlemmer og omkostningsstruktur som tidligere år i samt i henhold til 

ønsker fra udvalg udviser et årligt driftsunderskud i størrelsesorden 84.000,- kr. Bestyrelsen 

var og er enig om at det er alene generalforsamlingens mandat at træffe beslutning i denne 

sag; men det er bestyrelsens ansvar at fremlægge budgetalternativer til oplæg og grundlag for 

beslutning på generalforsamlingen. 

Derfor vil Jes Boldsen udarbejde fem budget-modeller, der kan præsenteres på generalfor-

samlingen: 

1. ”Almindeligt” som de mange tidligere år, udvisende et budgetmæssigt underskud 
2. Budget baseret på indtægtsforøgelse gennem kontingentforhøjelse og en uændret omkostnings- og medlems-

struktur således at nul-resultat opnås. 

3. Budget baseret på en teoretisk estimeret ”ekstra” indkomst fra ”brugerbetaling” i de enkelte udvalg  
4. Budget baseret på reduktion af omkostninger (fælles såvel udvalg) således at nul-resultat opnås  
5. Budget baseret på reduktion af udvalgs- omkostninger således at nul-resultat opnås  

 

6. Ønske fra jolleafdelingen om adgang til følgebåd - Jes Lysdahl Boldsen 

 Jens Sohl Jensen foreslog at Ungdom og Jolleafdelingen kan omlægge aktivitetsdage – ek-

sempelvis den ene afdeling om tirsdagen og den anden afdeling om torsdagen. Jens vil under-

søge om ungdom har mulighed for at rykke deres træning til om torsdagen. 

Flemming Jensen oplyste at der er mulighed for at få repareret Lilleholm gamle motor og evt. 

så finde en billig jolle hvor denne kan passe på således at PSK råder over tre følgebåde.  

 

7. Plan for det ”Lille Røde Klubhus” – status – Flemming Jensen  

Jes Lysdahl Boldsen vil bede lokal tømrermester om komme med to overslag/tilbud der kan 

fremlægges på generalforsamlingen: 

 Renovering af eksisterende til det er acceptabelt 

 Bygge nyt identisk med det eksisterende. 
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8. Adgangskontrol til klubhuse i fm med VK ændring af adgangskontrol på havnen – Mi-

chael Støvring 

Michael Støvring har undersøgt nyt adgangskontrol-system. Investering er estimeret til 10-

15.000 kr.  

Et ”chip”-baseret system vil være den mest optimale løsning. Med dette system kan man ad-

ministrere adgangssystem via en netbaseret applikation og eksempelvis vil det kunne detek-

tere hvem der har betjent systemet på hvilke tidspunkter etc. Et sådant system kræver WIFI 

internetadgang, det undersøges om PSK kan benytte havnens WIFI netadgang. 

 

9. Underskrift af refusionsopgørelse og revisionsprotokollat i fm nedlukning af PSC  – 

Jes Lysdahl Boldsen  

Punktet udsættes til senere idet PSK’s forhandlingsrepræsentanter har oplyst at dokumenter 

modtaget ikke stemmer overens med den aftale, de har indgået. Alle har givet fuldmagt til 

Christian Knudsen og Leif Jeberg med henblik på at tage kontakt med Vordingborg Kommune 

med henblik på at foranledige at dokumenter korrigeres i overensstemmelse med aftaler ind-

gået. 

 

10. Endelig stillingtagen til ønske om sponsering af ekstra badestige til vinterbadere – 

Jes Lysdahl Boldsen  

Bestyrelsens flertal besluttede at PSK repræsentanter foranlediger emnet taget op på næste 

havnebestyrelsesmøde. 

 

11. Stillingtagen til medlemsønske om finasiering, indkøb og udlægning af ankerbøjer i 

og uden for fjorden (mail fra Eva Damsgård) – Jes Lysdahl Boldsen 

Bestyrelsens flertal besluttede at PSK repræsentanter foranlediger emnet taget op på næste 

havnebestyrelsesmøde. 

Eva Damsgaard opfordres til at fremlægge ønske på generalforsamlingen. 
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12. Information fra Ungdomsudvalg (referat fra møde fremsendt separat) Jens Sohl Jen-

sen 

Ungdomsafdelingen forespurgte Trygafdelingen repræsentanter om der er mulighed for at 

Trygjollende kan være tilstede (på vandet) når PSK har ”både på vandet” dvs aktiviteter i de 

enkelte udvalg? Respektive bestyrelsesmedlemmer vil foranledige at Trygudvalg vil kigge 

nærmere på denne forespørgsel. 

 

13. Ungdomsudvalg aktivitetsplaner for kommende sæson – Jens Sohl Jensen 

14. Stillingtagen til honorering af ungdomstrænere – Jens Sohl Jensen 

15. Status for projekt ”Næste Kurs” – Jens Sohl Jensen  

16. Projekt Fritid ved Vandet – referat om status – Anne Sofie Overgård 

17. Hjemmeside status og plan – Jens Sohl Jensen 

18. PM fremtid – plan – Jens Sohl Jensen 

19. Evt. 

Punkt 13 – 19 blev – af tidsmæssige årsager - udsat til behandling på næste bestyrelsesmøde 

20. Fastlæggelse af dato, sted og agenda for ordinær generalforsamling 2015 

Generalforsamling er planlagt til afholdelse den 26/3 2015 kl. 19.00 – Det forsøges at bestille 

tid til at dette kan afholdes i ”Pakhus 8”, der blev besluttet at der vil være mulighed for køb af 

øl og vand. 

21. Dato og tidspunkt for næste bestyrelsesmøde. 

Næste bestyrelsesmøde vil blive holdt 25/2 kl. 18.00 på 2.sal i Den Gamle Toldbygning. 

 

 

 

Michael Støvring    Jens Sohl Jensen  Jes Lysdahl Boldsen 

 

 

Niels Christensen   Flemming Jensen  


