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PSK Bestyrelsesmøde nr. 7 

REFERAT 

 

Dato: 10/12 2014 

Tid: 18:00 

Slut senest kl.: 22:00 

Sted: Kursuslokale 2. sal i den Gamle Toldbygning. 

 

Deltagere: 9 

Leif Jeberg, Michael Støvring Pedersen, Niels Thulin Johansen, Jes Lysdahl Boldsen, Niels Chri-

stensen, Flemming Jensen, Anne Sofie Overgaard Helen Teper (kasserer) 

Afbud: Jens Sohl Jensen 

______________________________________________________________________________ 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra forrige møde 

2. Valg af PSK repræsentanter til havnebestyrelsen – Michael Støvring 

3. Eventuelt uafklarede emner, der skal føres til referat eller notat. – Jes Lysdahl Boldsen 

4. Redegørelse fra Fritid ved Vandet – Anne Sofie Overgård og Jens Jespersen 

5. Dialog om PSK bestyrelses opfattelse af egen og medlemmers nuværende holdning til em-

ner i den nye lokalplan og tidligere beslutninger i denne sammenhæng. Eventuel udarbej-

delse af ”beslutnings katalog”. – Jes Lysdahl Boldsen 

6. Budget 2015 – tidsplan og udarbejdelse - Helen Teper 

7. Mulighed for afholdelse af KNARR stævne primo Juli 2015? Forespørgsel fra Mogens Car-

reby. – Jes Lysdahl Boldsen  

8. Årets frivillige æresmedlem af PSK. Forslag til oplæg – Flemmenig Jensen 

9. Sejlsportsligaen – Nils Cristensen 

10. Status på udvikling af Sejlerskole. Input fra Volmar Buhl? – Niels Thulin  

11. Fastlæggelse af permanente retningslinjer for aflønning af instruktører i ungdomsafdelin-

gen – Jens Sohl  

12. Børneattester – status – Jens Sohl 

13. Fremtidige bankforbindelse(r) – Jes Lysdahl Boldsen 

14. Forslag om ”digitalisering” af PSK (Generalforsamlinger, PM etc.) – Jes Lysdahl Boldsen 

15. PM fremtid eller ? – Jes Lysdahl Boldsen 

16. Turudvalget – regnskab 2014 – budget 2014. Jes Lysdahl Boldsen 

17. Forsikringstilbud fra Velo – skal vi sende videre til medlemmer? – Jes Lysdahl Boldsen 

18. Dato og tidspunkt for næste bestyrelsesmøde. 
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1. Godkendelse af referat fra forrige møde 

Godkendt 
 
 
2. Valg af PSK repræsentanter til havnebestyrelsen – Michael Støvring 
På baggrund af medlemmers tilbagemeldinger i forbindelse med seneste bestyrelsesmødereferat, 
fremsattes ønske om afstemning om Leif Jeberg´s fortsatte tilstedeværelse i dette organ som re-
præsentant for PSK. 3 bestyrelsesmedlemmer stemte for, 4 stemte imod.  
PSK repræsentanter i havnebestyrelsen er herefter: Michael Støvring, Flemming Jensen og Peter 
Nielsen 
 
 
3. Eventuelt uafklarede emner, der skal føres til referat eller notat. – Jes Lysdahl Boldsen 

Punktet rykkes til punkt 19. evt. 
 
 
4. Redegørelse fra Fritid ved Vandet – Anne Sofie Overgård og Jens Jespersen 

Anne Sofie Overgaard og Jens Jespersen informerede om seneste udvikling i forbindelse med ”Fri-
tid ved Vandet”.  
Fase 1: DGI analyse udarbejdet på basis af interview med foreninger så som Roklub, Præstø Båd-
ejerklub, Præstø Sejlklub, institutioner, erhverv, turisme og uorganiserede brugere (eksempelvis 
surfere, fiskere) – herefter et borgermøde. 
Fase 2: Alle input ”samles sammen” af DGI, som herefter fremkommer med 2-3 forslag. FvF ar-
bejdsgruppe vil derefter vælge et af de fremlagte forslag. 
DGI færdiggør dokumenter og ansøgning til kommunen etc. 
 
PSK kan stemme imod det færdige projekt; men har ikke veto-ret, hvorfor projektet kan gennemfø-
res alligevel. 
 
Finansieringen af projekts gennemførelse skal foregå ved at søge fonde om midler til projektet. 
 
PSK´s repræsentanter i FvV initierer nedsættelse af en arbejdsgruppe bestående af medlemmer 
med interesse for projektet, således bestyrelsen ikke skal udføre arbejdet; men er konfirmerende i 
forhold til beslutninger. 
 
 
5. Dialog om PSK bestyrelses opfattelse af egen og medlemmers nuværende holdning til 
emner i den nye lokalplan og tidligere beslutninger i denne sammenhæng. Eventuel udar-
bejdelse af ”beslutnings katalog”. – Jes Lysdahl Boldsen 
Et katalog indeholdende PSK bestyrelses beslutninger (på basis af referater) betragtes som væ-
rende relevant og formålstjenligt. Kort dialog om hvad dette vil indebære. Det blev besluttet at det 
evt. bliver aktuelt på et senere tidspunkt. 
 
 
6. Budget 2015 – tidsplan og udarbejdelse - Helen Teper 

Budgetforslag for 2015 udarbejdes af Jes Boldsen. Fremsendes til den øvrige bestyrelse pr. mail 
som version 1. 
Budgetmøde vil udgøre næste bestyrelsesmøde, og har kun punktet budget 2015 som dagsorden. 
Kasseren vil i nærmeste fremtid fremsende balancer til bestyrelsen. 
Fremadrettet vil en særskilt konto oprettes til bjærgning (Trygjolle). 
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7. Mulighed for afholdelse af KNARR stævne primo Juli 2015? Forespørgsel fra Mogens 
Carreby. – Jes Lysdahl Boldsen  

Godkendt; men havnebestyrelse skal tilkendegive ”afgiftspolitik” i forbindelse med sådant arrange-
ment.  
 
 
8. Årets frivillige æresmedlem af PSK. Forslag til oplæg – Flemming Jensen 

Et medlem pr. år. Master til dette fremlægges på et senere bestyrelsesmøde 
 
 
9. Sejlsportsligaen – Nils Christensen 
Nils Christensen redegjorde at 10 sydstævne kreds klubber - alle medlem af DS – arbejder på ud-
arbejdelse af forslag hvorledes deltagelse i Sejlsportsligaen kan etableres. En model kan være at 
sponsorpenge køber bådene, som skal ligge i Vordingborg. Omkostninger til drift af bådende deles 
mellem klubberne. Næste møde hvor der viderearbejdes på forslag m.v. er i januar 2015. 
 
 
10. Status på udvikling af Sejlerskole. Input fra Volmar Buhl? – Niels Thulin  
Der er 10 som er startet til navigation. En ung pige har påbegyndt uddannelsen som instruktør. 
 
Sejlerskolen efterlyser bedre kommunikation mellem denne og PSK bestyrelsen. 
 
Der er i november 2013 bevilliget kr. 12.000 gennem Trygfonden til køb af sikkerhedsudstyr, disse 
midler er endnu ikke blevet benyttet. Bestyrelsen henvender sig til Sejlerskolen og beder at disse 
midler disponeres inden 14. dage. I modsat fald ser bestyrelsen sig nødsaget til at disponere over 
disse midler.  
Køb af udstyr skal foregå hos Tempo Bådudstyr i Greve, som er klubbens eneste sponsor i dette 
segment. 
Michael Støvring understregede at alle køb, skal i det omfang der er muligt, foretages hos klub-
bens sponsorer. 
 
Niels Thulin fremførte at Sejlerskolen ønsker et bredere samarbejde mellem de forskellige udvalg. 
 
 
11. Fastlæggelse af permanente retningslinjer for aflønning af instruktører i ungdomsafde-
lingen – Jens Sohl  

Da Jens Sohl Jensen var forhindret i at deltage i mødet, og dette emne vedrører budgettet, tages 
dette punkt på budgetmødet. 
 
 
12. Børneattester – status – Jens Sohl 
Børneattester skal bestilles via NemID og skal stiles til kasseren: Præstø Sejklub, C/O Helen Te-
per, Holmevej 36, 4700 Næstved. 
Bestyrelsen vil inden den 28/2 2015, også indhente børneattester på dem selv. 
 
 
13. Fremtidige bankforbindelse(r) – Jes Lysdahl Boldsen 

Evt. skift til Møns Bank - som er eneste bank med afdeling i Præstø blev diskuteret. I forbindelse 
med de midler der tilflydes fra salg af havneaktiver til VK vil der arbejdes med risikostyring m.v.. 
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Jes Boldsen vil tage de indledende møder, og bestyrelsen vil herefter invitere relevante banker til 
et møde. 
 
14. Forslag om ”digitalisering” af PSK (Generalforsamlinger, PM etc.) – Jes Lysdahl Bold-
sen 

Evt. E-boks, som er blevet et lovkrav alle har fra 1. november 2014. JEB undersøger. 
 
 
15. PM fremtid eller ? – Jes Lysdahl Boldsen 

Ingen afløsere har meldt sig på banen, derfor kan PM ikke fortsætte og vil sandsynligvis blive ned-
lagt. En ny redaktør kan dog forsat nå at melde sig på banen, ellers udgår PM. 
 
 
16. Turudvalget – regnskab 2014 – budget 2014. Jes Lysdahl Boldsen 

Har holdt sig indenfor budgettet, og ønsket om budget for 2015, tages på budgetmødet. 
 
 
17. Forsikringstilbud fra Velo – skal vi sende videre til medlemmer? – Jes Lysdahl Boldsen 

Videresendes ikke 
 
 
18. Dato og tidspunkt for næste bestyrelsesmøde. 

Næste bestyrelsesmøde bliver den 13/1 2015 kl. 18.00. Eneste punkt vil være budget for 2015. 
 
 
19. Evt. 
Ungdomsafdelingen får til opgave at undersøge hos DS, hvorledes andre klubber gør i forbindelse 
med børneattester. Bestyrelsen debatterede hvorvidt alle udvalg bør aflevere børneattester, idet 
der til tider er personer under 18 år med ud at sejle. 

 
 
Efter mødet: 
 

Leif Jeberg meddelte - ved mail til bestyrelsen - at han ønsker at udtræde af denne med 
øjeblikkelig virkning. Dette omfatter ligeledes ansvar og rolle som Webmaster/administra-
tor af PSK hjemmeside, som Leif Jeberg ønsker overdraget til PSK senest 1. februar 2015. 
Den samlede bestyrelse takker Leif for at have stillet sin store ekspertise og arbejdsind-
sats til rådighed for PSK i den periode, hvor han har været medlem af PSK bestyrelse.  
 
 
 

Leif Jeberg,    Michael Støvring   Niels Thulin Johansen  

 

Jes Lysdahl Boldsen   Niels Christensen  Flemming Jensen   

  

Anne Sofie Overgaard   Helen Teper (kasserer) 
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