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PSK Bestyrelsesmøde nr. 4 

REFERAT 

 

 

Deltagere: 8 

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

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

Afbud: Anne Sofie Overgaard, Susanne Hessner 

______________________________________________________________________________ 

Dagsorden:  
1. Dialog med Faxehus Efterskole repræsentant vedrørende tidligere lån af klubhus.  

2. Godkendelse af referat fra forrige møde  

3. PM’s fremtid – Rikke Larsen har frabedt sig hverv som redaktør af jobmæssige årsager. Hvorledes 
forsætter vi PSK PR og oplysningsaktiviteter?  

4. Sponsorstøtte til TRYG jolle udvalgets tur til Norge – Flemming Jensen  

5. Sponsorstøtte til Oliver Ørting – foreslået 7.500,- kr. – Jens Sohl  

6. ”PSC skilsmisse” – status og plan for en ekstraordinær generalforsamling – redegørelse fra Leif 
Jeberg.  

7. ”Fritid ved Vandet” – status og plan- Hvad betyder det for PSK aktiviteter på/ved havnen?” redegø-
relse fra Leif Jeberg.  

8. Ansvarsforsikring gennem PSK. Redegørelse om status - Leif Jeberg  

9. Bolte i Y-bomme knækker – besigtigelsessag med leverandør – Leif Jeberg  

10. ”Snublewire sagen” status og hvorledes undgås dette i fremtiden? – Flemming Jensen  

11. Bænke, borde og terrasse ved Dambæk status - Flemming Jensen  

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

13. Opsætning af infotavler, status og plan – Anne Sofie Overgård  

14. Efterårsfest – hvornår, hvor, hvem, hvordan? – Alle  

15. Økonomisk status og budgetafstemning per 31. juli – Helen Teper  

16. Procedure for restancer – eventuelt rykkergebyr el. lign.? – Helen Teper  

17. Etablering af motorjolle udvalg/gruppe – Jens Sohl forslag – Jes Boldsen  

18. Nye kapsejladsflag? – Jes Boldsen  

19. Aktiv eller passivt medlemskab? Skal systemet opretholdes? – Jes Boldsen  

20. Eventuelt  

21. Dato og tidspunkt for næste bestyrelsesmøder – der er fremsat ønske om et separat møde for at 
diskutere ”Fritid ved Vandet”  

Dato: 18. august 2014 

Tid: 18:00 

Slut senest kl.: 22:00 

Sted: Dambæk’s Have 
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1. Dialog med Faxehus Efterskole repræsentant vedrørende tidligere lån af klubhus: 
 

Faxehus Efterskole har tidligere været på besøg hos PSK. Dette års besøg endte dog kedeligt idet 

nogle af deres elever hoppede rundt på Dambæks Havehus tag. Dette var i den givne situation 

blevet påtalt af Leif Jeberg, idet han ikke følte at hverken efterskolens elever eller lærer havde rea-

geret ansvarligt i denne sag.  

Ved bestyrelsesmøde var derfor indbudt skolens repræsentant til dialog omkring fremtidig besøg 

hos PSK. 

Faxehus Efterskole takkede for deltagelse, og gav klart udtryk for, at de havde fortalt eleverne in-

den besøget, hvordan man opfører sig når man er ude på besøg.  

Den vagthavende lærer havde ikke hørt, at deres elever hoppede rundt på taget, for så havde de 

selvfølgelig taget fat omkring sagen straks. 

Skolen have lånt Det Røde Klubhus efter aftalen med bestyrelsen. Desværre havde andre PSK 

medlemmer givet Faxehus Efterskole lov til at benytte Dambæks Havehus, hvilket ikke var aftalt 

med PSK bestyrelse. 

PSK understregede, at det kun er bestyrelsen, som kan give tilladelse til, at andre end klubbens 

medlemmer benytter huset. Derfor skal man booke hos bestyrelsen, hvis man ønsker at benytte 

PSK faciliteter. 

I fællesskab blev det aftalt, af Faxehus Efterskole og PSK fremadrettet, har helt klare linjer og af-

stemte forventninger til hinanden inden besøg – og at Faxehus forsat er velkommen i PSK, efter 

aftale med bestyrelsen. 

 

2. Godkendelse af referat fra forrige møde 
  

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet af deltagere i mødet. 

 

3.  PM’s fremtid – Rikke Larsen har frabedt sig hverv som redaktør af jobmæssige årsager. Hvorle-
des forsætter vi PSK PR og oplysningsaktiviteter?  

 

Ny redaktør til PM søges straks på hjemmesiden, da nuværende redaktør Rikke Larsen ikke har 

den fornødne tid længere. Alternative udgivelser af PM blev løseligt drøftet. Reaktion på søgning af 

ny redaktør afventes. 
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4.  Sponsorstøtte til TRYG jolle udvalgets tur til Norge – Flemming Jensen  

 

Trygjolleudvalget/besætningen er inviteret til Norge for at se Redningsaktion og høre om sejlads i 

Norge, kr. 2.500 blev enstemmigt bevilliget som PSK tilskud hertil. 

 

5.  Sponsorstøtte til Oliver Ørting – foreslået 7.500,- kr. – Jens Sohl  

 

Oliver Ørting er udtaget til at deltage i VM for optimistjoller i Argentina. I den forbindelse vil PSK 

gerne støtte Oliver med et tilskud. Michael Støving arbejder videre omkring en sponsoraftale med 

Oliver Ørting. 

 

6. ”PSC skilsmisse” – status og plan for en ekstraordinær generalforsamling – redegørelse fra Leif 
Jeberg.  

 

PSK udtrædelse af PSC og afslutning af aftale med Vordingborg Kommune er formentligt ved at 

være en afsluttet proces. Kommunalbestyrelsen afholder endeligt møde den 28/8 2014, hvor man 

forventer at den endelige aftale bliver vedtaget. I givet fald, vil skæringsdatoen for skilsmissen væ-

re den 1/9 2014.  

Hvis forventet aftale kommer på plads, vil bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling 

således at denne også bliver godkendt af PSK medlemmer. 

 

7. ”Fritid ved Vandet” – status og plan- Hvad betyder det for PSK aktiviteter på/ved havnen?” redegø-
relse fra Leif Jeberg.  

 

”Fritid på Vandet” er repræsenteret fra PSK side med Jens Sohl Jensen og Leif Jeberg. Bestyrel-

sen ønsker, der bliver indskrevet i planen, at havnens område for vinteropbevaring af både beva-

res og er et arbejdsområde hvor der blandt andet kan blive arbejdet med farlige stoffer. 

Yderligere har Leif Jeberg overfor lokalrådet og arbejdsgruppen præciseret: 

1) Det er lokalrådets projekt 
2) Der skal ikke være tale om omvendt licitation, dvs med oplysning om projektpris. 
3) Det skal ikke sendes noget ud til de potentielle tilbudsgivere før finansieringen er på plads 
4) Interessentanalysen skal være som oprindeligt foreslået og som lokalrådet foreskriver. 
 
Der var enighed om, at det er vigtigt, at PSKs krav skal fastlægges på mødet den 1. september 
således, at de kan medtages i tilbudsgrundlaget. Dette gælder for havnens arealer samt PSKs 
byggefelt, hvor Trygjolle  pt opbevares. 
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8. Ansvarsforsikring gennem PSK. Redegørelse om status - Leif Jeberg  

 

Sagen omkring Codan sagen om ansvarsforsikring er nået yderligere i processen, der er dog imel-

lem tiden kommet ny kontaktperson i Codan da tidligere medarbejder ikke længere er tilknyttet 

Codan.  

De berørte medlemmer vil snarest modtage brev omkring sagen, og hvorledes de skal forholde sig. 

 
 
9. Bolte i Y-bomme knækker – besigtigelsessag med leverandør – Leif Jeberg  

 

Sagen om knækkede befæstelser og bolte i Y-bommene overgår sandsynligvis til kommunalt regi i 

forbindelse med overgang af havnen til Vordingborg Kommunes ejerskab. 

PSC leverandør har klart givet udtryk for, at der ikke findes bedre materialer og løsninger til at få Y-

bommene til at holde, og at det ”ikke kan være anderledes”. PSK vil videregive denne information 

til Vordingborg Kommune og solidarisk deltage konstruktivt i sagens opfølgning gennem medlem-

skab i et fremtidigt havneudvalg. 

 

10. ”Snublewire sagen” status og hvorledes undgås dette i fremtiden? – Flemming Jensen  
 

Flemming Jensen har indkøbt kegler og roterende blink til opsætning når TRYG-jollen trækkes ud 

af container og ophaler-wiren er udtrukket således at der er en markant afmærkning af at man 

eventuelt bevæger sig ind i et område hvor agtpågivenhed er anbefalet. Dette vil forhåbentlig for-

hindre at ingen i fremtiden vil snuble over wiren. 

 

11. Bænke, borde og terrasse ved Dambæk status - Flemming Jensen  

 

De frivillige, som havde meldt sig til denne opgave, har desværre valgt fra igen. PSK håber at der 

næste år er frivillige der melder sig til denne opgave. 

 

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

 

Sejlerskolen (Volmar og Steen) vil blive indbudt til et særskilt møde, hvor bestyrelsen gerne hører 

hvad Sejlerskolen har af tanker og ideer til fremtiden. 

Certificeringen udløber i 2015, og der skal derfor også tages stilling til hvilke tiltag der skal til, så 

PSK kan bevare certificeringen. 
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13. Opsætning af infotavler, status og plan – Anne Sofie Overgård  

 

Grundet Anne Sofies afbud udsættes punktet, og tages på senere tidspunkt. 

 
 
14. Efterårsfest – hvornår, hvor, hvem, hvordan? – Alle  

 

Punktet udgår, planlægning og udførelse udføres af en frivillig arbejdsgruppe. Tak for det. 

 

15. Økonomisk status og budgetafstemning per 31. juli – Helen Teper  

 

Der vil hvert kvartalt blive gennemgået regnskab vs budget. Evt. ændringer til budgettet, vil komme 

til dialog i bestyrelsen. 

 

16. Procedure for restancer – eventuelt rykkergebyr el. lign.? – Helen Teper  

 

Desværre er der stadig medlemmer som ikke betaler til tiden, til trods for flere rykkere. Bestyrelsen 

vil tænke tanker omkring muligheden for rykkergebyr, og hvilken konsekvens det skal have for dem 

som ikke betaler. Kasseren fremsender pr. 31/8 ny debitorliste til formanden.  

 

17. Etablering af motorjolle udvalg/gruppe – Jens Sohl forslag – Jes Boldsen  

 

Der ”bobles” og der vil blive arbejdet videre med hvad PSK i fremtiden kan tilbyde af kurser/skole 

vedrørende sejlads med motorbåd. Flemming, Michael og Tommy vil komme med et oplæg. 

 
  
18. Nye kapsejladsflag? – Jes Boldsen  

 

En dommer har påpeget at kapsejlads bøjen ikke er acceptabelt afmærket. Kapsejlads udvalget 

må arbejdere videre i denne sag, og tage stilling til hvad der skal gøres. 

 

 
 
 
 
 



 

Side 6 af 6 

PSK 
Bestyrelsen 

 
19. Aktiv eller passivt medlemskab? Skal systemet opretholdes? – Jes Boldsen  

 

Debatten omkring hvorvidt man kan være passivt medlem eller om PSK kun ønsker aktive med-

lemmer i fremtiden, vil fortsætte på et senere tidspunkt. Dette skal ses i sammenhæng med evt. en 

”kone/mand-rabat” eller andre relevante ordninger, som man kan vælge i stedet for et passivt med-

lemskab. 

 

20. Eventuelt  

 

Susanne Hessner har dags dato udtrådt af bestyrelsen som suppleant, da hun ikke har den for-

nødne tid længere. Bestyrelsen takker for Susannes deltagelse og ønsker hende alt godt i fremti-

den. 

 

21. Dato og tidspunkt for næste bestyrelsesmøder – der er fremsat ønske om et separat møde for at 
diskutere ”Fritid ved Vandet”  

 

Næste bestyrelsesmøde finder sted den 1/9 2014 kl. 18.00 i Dambæks Havehus. Her vil der også 

blive debatteret omkring ”Fritid på Vandet” samt planlægning af en ekstraordinær generalforsam-

ling i relation til PSK udtrædelse af PSC. 

 

Leif Jeberg                               Michael Støvring Pedersen                              Niels Thulin Johansen  

 

 

Jes Lysdahl Boldsen               Niels Kristensen                                                    Flemming Jensen 

 

 

Jens Sohl Jensen                   Helen Teper (kasserer) 

 


