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PSK Bestyrelsesmøde nr. 5 

REFERAT 

 

Dato: 1/9 2014 

Sted: Dambæk’s Havehus 

 

Deltagere: 

Bestyrelsesmedlemmer: 

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

stensen, Flemming Jensen, Jens Sohl Jensen, Anne Sofie Overgaard 

Sejlerskole udvalg: Volmar Buhl og Steen Hansen (Deltog under pkt 0) 

Afbud: Helen Teper (kasserer) 

______________________________________________________________________________ 

Dagsorden:  
 

1. Redegørelse fra og om sejlerskolens status og plan – Volmar Buhl, Steen Hansen og 
Niels Thulin.  

2. Godkendelse af referat fra forrige møde 
3. Sponsorstøtte til Oliver Ørting – status – Michael Støvring 
4. Vordingborg Kommunes behandling af sagen om overtagelse af havnen – status og 

plan for en ekstraordinær generalforsamling – Leif Jeberg. 
5. ”Fritid ved Vandet” – generel debat om PSK interesser på basis af status - Leif Je-

berg. 
6. Ungdomsafdelingen – sikkerhedspolitik etc. – Jens Sohl 
7. Evt. 
8. Dato og tidspunkt for næste bestyrelsesmøde. 
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1. Redegørelse fra og om sejlerskolens status og plan: 

 
Volmar – suppleret af Steen – redegjorde bl.a. som følger: 

 Sejlerskolen kunne godt ønske sig en forbedret og mere aktiv kommunikation med besty-
relsen end den nuværende. 

 Ny DS certificering skal finde sted i april 2015. Existerende dokumentation dækker iflg Vol-
mar behovet pt; men det skal ajourføres og redigeres. 

 Beslutning om certificering af sejlerskolen blev truffet af en tidligere bestyrelse. 

 Der er et forholdsvis akut ønske/behov for nye frivillige men kompetente ressourcer. Volmar 
anvender årligt mellem 400 og 500 timer på sejlerskole aktiviteter. 

 PSK er – så vidt vides – den eneste sejlklub i SØ Sjælland med en fungerende sejlerskole. 
Henvendelser til andre sejlklubber om samarbejde forbliver ubesvarede. 

 DS certificeringen kræver navngiven, kompetent ansvarlig person indenfor 6 funktionsom-
råder. 

 

På denne baggrund blev ”ordet” givet frit. 

Leif Jeberg spurgte til hvad en certificering specifikt indebærer og anførte at der efter hans mening 

ville være væsentlige problemer med at leve op til den eksisterende. 

Leif Jeberg og Michael Støvring anførte at en afløser for Volmar bør findes indenfor de næste 3 år 

og spurgte til hvem der pt fungere som næstformand og derfor i givet fald kunne tage over. 

Spørgsmålet om PSK sejlerskole skal være certificeret blev besvaret benægtende af Volmar; men 

han anførte at denne certificering er et væsentligt markedsføringsværktøj efter hans opfattelse. 

Efter Volmars oplysning kræver det ikke ekstra ressource at opnå og bevare en DS certificering i 

forhold til at undlade. 

Ifølge Kens Sohl udfører DS ikke audit på deres certificeringer. Certificering er et forsøg fra DS på 

at opnå en national standardisering af sejlerskolerne. 

Niels Thulin stiller sig gerne til rådighed for sejlerskolen som assisterende i forhold til administrative 

emner. 

Steen Hansen fremførte at det grundlæggende spørgsmål er at PSK skal afklare om man ønsker 

en sejlerskole og i givet fald hvad det må ”koste”. 

Aftale med Volmar blev at han udarbejder og sender til bestyrelsen en redegørelse/plan for at fin-

de, uddanne og indkøre en afløser/assistent – denne plan vil foreligge sidste torsdag i oktober 

2014. Dog vil Volmar allerede inden for et par uger fremsende en liste over emner, der ønskes 

bestyrelsens hjælp til. 
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2. Godkendelse af referat fra forrige møde 

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

det ikke var modtaget til kommentar/rettelser af bestyrelsesmedlemmer. Dette skyldtes IT-

mæssige problemer hos Jes Boldsen. (Mødereferat er efterfølgende fremsendt og godkendt af 

bestyrelsesmedlemmer). 

 

3. Sponsorstøtte til Oliver Ørting – status – Michael Støvring: 
 
Michael orienterede om igangværende positive dialog med Oliver Ørting. Målsætning er at indgå 

aftale om et interview med Oliver inden afrejse med det formål at fremsende til bådmagasiner og 

lokalpresse mv. Desuden foreslås Oliver ekviperet med en softshell jakke med PSK tryk samt et - 

for Oliver - unikt kendetegn. Lignende jakke produceres således at den kan sælges til øvrige med-

lemmer. Indkøb af tøj koordineres med øvrigt indkøb af lignende art, 

 

 

4.  Vordingborg Kommunes behandling af sagen om overtagelse af havnen – status og plan 

for en ekstraordinær generalforsamling – Leif Jeberg. 

Vordingborg Kommune har godkendt udarbejdet aftale med PSK om opløsning af PSC samt køb 
af PSK andel af PSC.  
 
Leif Jeberg informerede om at denne aftale nu skal til afstemning og forventeligt godkendes ved en 
ekstraordinær generalforsamling i PSK hvor også relevante ændringer af vedtægter tilsvarende 
skal vedtages. 
 
Indkaldelse til generalforsamling skal ske mindst 3 uger før dato for afholdelse.  (Ekstraordinær 
generalforsamling er senere indkaldt til at blive afholdt 8. oktober kl 19.00).  
 

 

5.  ”Fritid ved Vandet” – generel debat om PSK interesser på basis af status - Leif Jeberg. 

Leif Jeberg redegjorte for at der pt bevilget et beløb på 75.000,- kr fra Vordingborg Kommune – 
dette er forudsat at et ligeså stort beløb skaffes fra andre donationer. Sker dette ikke reduceres VK 
tilskud tilsvarende. 
 
Mikael Støvring foreslog – og bestyrelsen vedtog – at PSK i sine krav til udarbejdelse af et ide-
oplæg, anførte at sejlsport skal kunne udføres på/fra havnen hele året. Der skal tages hensyn til at 
både kan søsættes uden hindringer også om vinteren. 
 
Herudover blev de krav Leif Jeberg havde fremlagt ved bestyrelsesmøde 18.08.2014 (se referat) 
konfirmeret. 
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Jens Sohl  og Anne-Sofie fremhævede at "Der skal være relevante bade og omklædningsfacilite-
ter". 
 
Jens Sohl opfordrede til at PSK medlemmer og bestyrelsesmedlemmer fremsætter deres ideer til 
ønsker i den kommende ide-fase. Desuden foreslog han at en PSK arbejdsgruppe bestående af to 
medlemmer fra hvert udvalg nedsættes til at arbejde med ide udarbejdelse. Jens udarbejder for-
slag til liste med navngivne medlemmer.  
 

 

6. Ungdomsafdelingen – sikkerhedspolitik etc. – Jens Sohl 

Jens Sohl præsenterede en sikkerhedspolitik for ungdomsafdelingen og anførte at der pt manglede 
udarbejdelse af en relateret sikkerheds instruks. Bestyrelsen tog dette ad notam og ser frem til det 
endelige resultat. 
 

 

7. Evt. 
 

Dato og tidspunkt for standernedhaling blev fastsat til søndag den 19. oktober kl 13.00. 
 
Forsøgsordning i ungdomsafdelingen med løn til ungdomstrænere blev af Jens Sohl foreslået at 
blive en permanent ordning. P.t. haves tre trænere og Jens Sohl vil ved senere bestyrelsesmøde 
fremkomme med konkret forslag til en permanent løsning 
 
 
 
8. Dato og tidspunkt for næste bestyrelsesmøde.  
 

Næste bestyrelsesmøde afholdes i direkte forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling 

den 8. oktober – forventet tidspunkt ca 21.00 

 

Leif Jeberg                               Michael Støvring Pedersen                              Niels Thulin Johansen  

 

 

Jes Lysdahl Boldsen               Niels Kristensen                                                    Flemming Jensen 

 

 

Jens Sohl Jensen      


