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PSK Bestyrelsesmøde nr. 3 

REFERAT 

 

Dato: 02-06-2014 

Tid: 18:00 

Slut senest kl.: 21:30 

Sted: Dambæk’s Have 

 

Deltagere: 7 

Leif Jeberg, Niels Thulin Johansen, Jes Lysdahl Boldsen, Niels Kristensen, Flemming Jensen, 

Jens Sohl Jensen, Anne Sofie Overgaard 

Afbud: Michael Støvring Pedersen, Susanne Hessner, Helen Teper (kasserer) 

______________________________________________________________________________ 

 Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra forrige møde 

2. Ungdomsafdelingen, leje/lån af Tera joller fra KDY – godkendelse af lejekontrakt - Jens 

Sohl  

3. Forsøgsordning om honorering af trænere under 20 år – Jens Sohl 

4. Renovering af ledsagebåde – Jens Sohl 

5. Grundlovsdag aktiviteter – Jens Sohl  

6. PSK leje af plads for følgebåd for reparation i hal o.lign. – Jens Sohl  

7. Information om Sejlerskolen– redegørelse fra Niels Thulin Johansen. 

8. Bænke, borde og terrasse ved Dambæk - Flemming Jensen 

9. VHF radioer – Flemming Jensen 

10. Indkøb af diverse til det ”lille” jollehus – Flemming Jensen 

11. Mulig anvendelse af flydebro ved ophalersted som ”senior bro” – Flemming Jensen 

12. Stævne og arrangementsplan for resten af sommersæson 2014 – bemandingsplan. 

13. Musik på Havnen 2014. Ønsker vi at fortsætte eller??? 

14. Ansvarsforsikring gennem PSK. Redegørelse om løsningen. - Leif Jeberg 

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

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

17. ”Faxehus Efterskole” anvendelse af klubhus. Hvordan undgår vi disse situationer i fremti-

den? – Leif Jeberg 

18. Bolte i Y-bomme knækker – forsikrings sag eller? – Leif Jeberg 

19. Fuldmagter og tegningsrettigheder – Helen Teper 

20. Eventuelt 

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

Referatet for bestyrelsesmødet af den 08-04-2014, blev godkendt og underskrevet af tilstedevæ-

rende. 

 

2.Ungdomsafdelingen, leje/lån af Tera joller fra KDY – godkendelse af lejekontrakt - Jens 

Sohl : 

Jens Sohl oplyste at der p.t. er 25 ungdomssejlere tilmeldt afdelingen. Herved er alle optimistjoller 

”optaget” og yderligere jollekapacitet nødvendig. 3 stk TEVA joller kan lejes af KDY for et beløb på 

1.000,- kr per styk for resten af sæson 2014 plus estimeret 1.000,- kr per styk i forsikringsomkost-

ninger (samlet ca. 6.000,- kr) i indeværende sæson.  

Bestyrelsen godkendte ved afstemning med 6 stemmer for og en imod, at denne lejeaftale indgås. 

Nyt punkt til næste bestyrelsesmøde blev vedtaget at diskutere mulighed for ”andre sejlads relate-

rede aktiviteter for ungdoms sejlere” baseret på oplæg fra Flemming Jensen. 

 

 

3. Forsøgsordning om honorering af trænere under 20 år – Jens Sohl. 

Godkendt budget har indtil videre været 2.000,- kr per år. Dette beløb har i 2013 vist sig at være 

for lavt. Jens Sohl Jensen redegjorde for ønske om at få budgetramme øget til 4.000,- kr. per år. 

Bestyrelsen godkendte ved afstemning med 6 stemmer for og en imod, at budgetramme øges til 

4.000,- kr for 2014. 

Ungdomsafdelingen udarbejder ved årsafslutning redegørelse om de opnåede resultater. 

 

 

3. Renovering af ledsagebåde – Jens Sohl  

Eksisterende ledsagebåde er desværre i meget dårlig stand. Styretøj på begge både trænger til 

gennemgribende renovering. Arbejde er igangsat af Jens Sohl med assistance fra frivillig arbejds-

kraft som gør en stor indsats. Det blev vedtaget at Jens Sohl indhenter tilbud på udførelse af gen-

nemgribende renovation af styretøj og sikkerhedsringe ved propeller, således at begge fartøjer er i 

sikkerhedsmæssig fornuftig stand. Herefter udarbejdes en checkliste/manual, der skal være med-

virkende til at årlig/regelmæssig vedligeholdelse finder sted. 

 

 

5.  Grundlovsdag aktiviteter – Jens Sohl  

Aktivitetsniveauet 2014 når desværre ikke op på tidligere års. Ungdomsafdelingen har besøg af 3 

sejlklubber og afholder ”uformelle” kapsejladser i optimistjolle, så der vil være aktiviteter om-

kring/på jollepladsen og ved Dambæk. 

 

 

6. PSK leje af plads for følgebåd for reparation i hal o.lign. – Jens Sohl  

”Lånebåden”, der fremkaldte dette emne er nu afhentet og Jens aftaler detaljer omkring opbevaring 

af følgebåd, der er inde til reparation, med Helmuth (havnefoged). 
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7. Information om Sejlerskolen– redegørelse fra Niels Thulin Johansen. 

Der undervises ikke med henblik på Speedbådskørekort. Undervisning pt er alene rettet mod due-

lighedsbevis til sejlbåd. 

 

 

8. Bænke, borde og terrasse ved Dambæk - Flemming Jensen 

Venlige og entusiastiske medlemmer har påtaget sig at opsætte disse samt male møblerne. Tak 

for det. 

 

 

9. VHF radioer – Flemming Jensen 

Flemming forklarede bestyrelsen om korrekt betjening og anvendelse af stationær VHF radio i 

Dambæks Havehus.  

 

 

10. Indkøb af diverse til det ”lille” jollehus – Flemming Jensen 

Bestyrelsen godkendte indkøb af bestik således der nu er to sæt og man ikke skal hente og bringe 

fra/til køkkenet i Dambæks Havehus. Flemming tager action. 

 

 

11. Mulig anvendelse af flydebro ved ophalersted som ”senior bro” – Flemming Jensen 

Flemming havde ved gåture rundt ved de andre havne/broer ved Præstø konstateret at 18 af jol-

lerne bar registreringsmærker fra tidligere år hos PSC. Pladsleje på de nye pladser er væsentlig 

lavere end i Præstø Havn, hvorfor forslag om ”pensionist” pladser eller lignende blev fremlagt.  

Da der desværre ikke foreligger en afklaring om PSC og Præstø Havns fremtidige ejerskab blev 

forslaget positivt modtaget; men bestyrelsen konkluderede at emnet måtte tages op igen på senere 

bestyrelsesmøde. 

 

 

12. Stævne og arrangementsplan for resten af sommersæson 2014 – bemandingsplan. Anne 

Sofie Overgård. 

Anne Sofie efterlyste opslag/postere opsat på/ved havnen, hvor besøgende, sejlere, borgere etc 

kan læse om og se hvad ”der planlægges og foregår i og omkring havnen”.  

Fremstillede opslagstavler opsættes hurtigst muligt af Flemming og Anne Sofie ”redigerer/udarbej-

der” opslag på basis af information der optræder på PSK hjemmeside. 

 

 

13. Musik på Havnen 2014. 

Det blev vedtaget fortsat at støtte denne aktivitet såfremt afvikling i forhold til andre arrangementer 

sker med gensidig hensyntagen og skriftligt aftales. Vi ønsker ikke tidligere forekommende konflik-

ter mellem interessenter på havnen gentaget. 
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14. Ansvarsforsikring gennem PSK. Redegørelse om løsningen. - Leif Jeberg 

Leif har udført og udfører stadig et stort stykke arbejde med at rede trådene ud. CODAN har indvil-

get i at refundere PSK indbetaling og kontakter herefter direkte involverede bådejere med hensyn 

til evt at fortsætte forsikringen. Når PSK har identificeret involverede medlemmer/forsikringstagere 

refunderes disse det beløb der er ”betalt for meget”. 

Det kan konstateres, at ingen står uden forsikringsdækning medmindre de aktivt, på forespørgsel 

fra CODAN, fravælger forsikring. Nogle medlemmer/bådejere kan have været dobbeltforsikret i en 

periode.  

 

 

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

Jens og Leif redegjorde om at dette er nu et ”Lokalrådsprojekt”. Der er søgt om 75.000,- kr fra Vor-

dingborg Kommune og der søges yderligere om 75.000,- kr fra ”eksterne finansieringsmidler” til at 

betale for udarbejdelse af skitseprojekt. 

PSK inviteres til at komme med partsindlæg når dette er relevant og formålstjenligt. 

 

 

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

Vordingborg Kommunes vedtagelse af aftale om ophævelse af PSC partnerskab afventes. Denne 

proces må desværre nok forventes først at være afsluttet efter sommerferien. 

  

 

17. ”Faxehus Efterskole” anvendelse af klubhus. Hvordan undgår vi disse situationer i frem-

tiden? – Leif Jeberg: 

Det er kutyme at sejlklubber låner hinandens klubhuse og det ønsker PSK fortsat at opretholde. 

Bestyrelsen besluttede at invitere repræsentanter for Faxehus Efterskole til næste bestyrelses-

møde for at få en dialog om den nylige uheldige hændelse. 

 

 

18. Bolte i Y-bomme knækker – forsikrings sag eller? – Leif Jeberg 

Ved seneste kraftige blæsevejr var tre Y-bommes befæstigelsesbolte i broen knækket. Leif Jeberg 

initierer orienteringsmøde med Helmuth Jacobsen og Jes Lysdahl Boldsen med henblik på at få 

afklaret med leverandør om dette problem.  

Desuden skal forsikringsmæssig situation for PSC afklares – det er ikke helt klart om dette dækkes 

af Vordingborg Kommunes selvforsikring. 

Redegørelse om dette forelægges på næste bestyrelsesmøde. 

  

 

19. Fuldmagter og tegningsrettigheder – Helen Teper 

På grund af Helens afbud (sygdom) blev besluttet at Jes Lysdahl Boldsen afklarer dette med Helen 

inden næste bestyrelsesmøder. 
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20. Eventuelt 

Jens Sohl informerede om at man hos Sjællandske Medier har søgt om et ”tilskud” på 25.000,- til 

køb af udstyr til ungdomsafdelingen. 

Anne Sofie påpegede at volumen af mailkorrespondancen syntes overvældende og bad om at alle 

tænkte over hvem de sætter på som modtager når mails besvares og vidresendes.  

 

 

21. Dato og tidspunkt for næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes i Dambæks Havehus mandag den 18.08.2014 kl 18.00 

 

 

 

 

 

Referat godkendt og underskrevet af: 

 

 

Leif Jeberg     Michael Støvring Pedersen 

 

 

Niels Thulin Johansen    Jes Lysdahl Boldsen 

 

 

Niels Kristensen     Flemming Jensen 

 

 

Jens Sohl Jensen    Susanne Hessner 

 

 

Helen Teper (kasserer) 


