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PSK Bestyrelsesmøde nr. 2 

REFERAT 

 

Dato: 8/4 2014 

Tid: 19:00 

Slut senest kl.: 22:00 

Sted: Dambæk’s Have 

 

Deltagere: 9 

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

stensen, Flemming Jensen, Jens Sohl Jensen, Susanne Hessner, Helen Teper (kasserer) 

Afbud: Anne Sofie Overgaard 

______________________________________________________________________________ 

 

Dagsorden 

 
  
1. Godkendelse af referat fra forrige møde  

2. ”Fritid ved Vandet” – status og plan- redegørelse fra Jens Sohl og Leif Jeberg.  

3. Information om Sejlerskolen og udskiftning af motor i skolebåd – redegørelse fra Niels Thulin Jo-
hansen.  

4. Indkøb af nyt køle/fryseskab som erstatning for gammelt køleskab i Dambæks Havehus (Flemming 
Jensen)  

5. ”PSC skilsmisse” – status og plan – redegørelse fra Leif Jeberg.  

6. Skolebåden erhverv/fritidssejlads – Niels Christensen  

7. Opstilling og fordeling af nye opgaver, der skal løses.  

8. Eventuelt  

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

Referatet for bestyrelsesmødet af den 10/3 2014, blev godkendt og underskrevet. 

 

2. ”Fritid ved Vandet” – status og plan- redegørelse fra Jens Sohl og Leif Jeberg.  

Der oplyses der den 14/4 2014 vil være møde omkring projektet. Man vil lave en forundersøgelse, 
hvorpå PSK, Havnen, Roklubben, Frederiksminde, vinterbadere og andre interessenter kan 
komme med ønsker til projektet. Disse ønsker vil konsulenter/arkitekter prøve at forene i et fælles 
udkast, hvor man prøver at tilgodese de forskellige ønsker til lokaler med fælles faciliteter. 
 
Jens Sohl Jensen og Leif Jeberg forslår, at bestyrelsens gennemgår resultat af foranalyse når 
denne foreligger.  
 
Det er Lokalrådet, der vil stå som ansøger af midler etc i forbindelse med projektet. 
 
I arbejdsgruppen vil være repræsentanter for PSK, Roklubben, Havnen, vinterbadere osv. 
 
Arbejdsgruppen udarbejder fælles beslutninger m.v.  
 
Det blev understreget, at PSK´s planer om byggeri, som godkendt i afviklingsaftale for PSC og ”Fri-
tid ved vandet”, er to særskilte projekter. 
 

3. Information om Sejlerskolen og udskiftning af motor i skolebåd – redegørelse fra Niels Thulin Jo-
hansen.  

Skolebåden har fået ny motor. 

Sejlerskole har den 8/4 2014 haft informationsmøde. Volmar har oplyst Niels Thulin Johansen, at 

han og yderligere fire instruktører er klar til sæsonens undervisning.  

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt man kan tage ansvar for at udbyde kurser i forbindelse med due-

lighedsbevis til motorbåd og speedbådskort, idet klubben ikke har udrustning/ressourcer til at gen-

nemføre disse pt. 

Bestyrelsen vil arbejde videre i denne henseende. 

Bestyrelsen var enig om, at man i fællesskab med Volmar mødes og drøfter hvordan sejlerskolen 

skal køre i fremtiden og hvilke kurser sejlerskolen kan og skal udbyde. 

Bestyrelsen vil gerne arbejde på, at man kan udbyde alle kurser. Det kræver, at man har de for-

nødne grundlæggende forudsætninger på plads først. Herunder tænkes på udrustning, instruktø-

rer, både, forsikringer m.v.   
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4. Indkøb af nyt køle/fryseskab som erstatning for gammelt køleskab i Dambæks Havehus (Flemming 
Jensen)  

Flemming Jensen har indhentet tilbud på nyt køleskab, fryser og opvaskemaskine. En samlet sum 

på kr. 6.997,- blev bevilget til indkøb af de tre nye hvidevarer. 

Flemming Jensen oplyser at det er Maibritt som har overtaget ansvaret for klubbens klubtøj m.v. 

Det betyder at hun står for indkøbet og salget heraf. Der blev godkendt at anvende et beløb på kr. 

7.610,- til ny indkøb. 

I denne sammenhæng blev oplyst at en lageroptælling og afstemning med balance skal udføres 

inden næste møde. 

 

5. ”PSC skilsmisse” – status og plan – redegørelse fra Leif Jeberg.  

 

Redegørelsen blev taget til efterretning. 

Det forventes at kommunalbestyrelsen på sit møde den 27/5 2014, vil tage endelig stilling til den 

forhandlede skilsmisseaftale. 

 

6. Skolebåden erhverv/fritidssejlads – Niels Christensen  

Det blev drøftet hvorvidt PSK i fremtiden kan tilbyde ”ikke medlemmer” at deltage i PSK kurser, 

dette er i forhold til hvordan PSK er forsikret. 

Niels Kristensen, vil undersøge hos Dansk Sejlunion om det er muligt at tilbyde og gennemføre un-

dervisning og sejlads for ikke medlemmer inden for de forsikringsmæssige rammer. 

 

7. Opstilling og fordeling af nye opgaver, der skal løses. 

Der var ingen punkter under dette punkt. 

 

8. Eventuelt  

Kasseren har af et af medlemmerne modtaget forslaget omkring skifte af bank, idet der kun er 

Møns Bank i Præstø. Dette vil lige pt. ikke blive aktuelt, men bestyrelsen vil undersøge – når/hvis, 

der modtages penge fra udtrædelsen af PSC - hvor likviditeten skal placere med hensyn til maksi-

mering af udbytte og sikkerhed som indskyder. Der vil blive inviteret diverse banker til møde med 

bestyrelsen hvorpå de forskellige banker kan give deres bud på hvad de kan tilbyde PSK. Derefter 

vil bestyrelsen beslutte hvilke-/n bank-/er man vil benytte fremover. 

Tidligere motor fra skolebåden er blevet splittet totalt hos Tureby Marine, og er derefter hentet 

hjem i papkasser. Vurderingen er, at det aldrig vil blive en motor igen, og man vil derfor prøve at 

sælge den som reservedele. Delene er i Flemmings varetægt, dog mangler pt sejldrevet. Når alle 

dele er til stede vil disse forsøgt solgt gennem PM og andre tilgængelige kanaler. 
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Indkøb til klubhus/medlemmer: Flemming orienterede om, at Sanne gerne vil fritages for denne 

post. Sanne har indvilget i at fortsætte lidt endnu, og håber en anden frivillig melder sig til denne 

tjans. Sanne og Flemming oplever at de bruger meget tid i den forbindelse og at de selv på lør-

dag/søndag aftener modtager opkald og henvendelser om ting man mangler eller ikke kan finde. 

Sanne har hængt sedler op i Dambæks Havehus, hvorpå alle kan skrive op, når man er ved at 

løbe tør for de forskellige ting, såsom kaffe, toiletpair, skraldesække m.v. ALLE opfordres til at be-

nytte disse sedler til at notere, hvad der ønskes indkøbt.  

Der fremkom forslag om, at man en gang månedligt gør indkøb. Dette kunne være muligt med 

hjælp fra øvrige medlemmer, hvis man bare noterer, hvad der skal indkøbes. 

 

9. Dato og tidspunkt for næste bestyrelsesmøde  

 

Næste bestyrelsesmøde bliver den 2/6 2014 kl. 18.00 i Dambæks Havehus. 

 

Leif Jeberg     Michael Støvring Pedersen 

 

 

Niels Thulin Johansen    Jes Lysdahl Boldsen 

 

 

Niels Kristensen     Flemming Jensen 

 

 

Jens Sohl Jensen    Susanne Hessner 

 

 

Helen Teper (kasserer) 


