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PSK´s bestyrelsesmøde 

Referat 

Dato : 25-11-2015 
Tid : 18:00 
Slut kl. : 22:30 
Sted : Dambæks Havehus 

Deltagere : 8 

Lene Gurskov (LG), Jesper Olsen (JO), Christian Knudsen (CCK), Lars B Rasmussen (LBR), Peter 
Nielsen (PN), Per Johansen (PJ), Per Vesterholm (PV), Helen Teper (kasserer) 

Afbud: - 

______________________________________________________________________________ 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse/underskrivelse af referat  fra bestyrelsesmødet 20.10.15 
3. Meddelelser  
4. Forretningsorden 
5. Økonomi/Medlemmer  
6. Børneattester  
7. Vinterbadere 
8. Sponsorater  
9. Arrangementer Julefrokost & Nytårskur 
10. Budget/lokaliteter 
11. Trygjollen 
12. Fritid ved Vandet  

  
Ad. 1 
Dagsordenen blev godkendt. 
  
Ad. 2 
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 20.10.15. Var godkendt på forhånd per mail. Blev underskrevet. 
 
Ad. 3 
- Batteribackup i 24 timer til dørautomatikken er nu blevet opsat på Dambæks Havehus og det lille  klubhus. 
 
- Lokaleudvalget er blevet udvidet med Niels-Erik fra ”ruseholdet”. 
 
- I samarbejde med DIF, DGI og Firmaidrætten inviterer Syddansk Universitet dig og din forening til at deltage i en 
landsdækkende undersøgelse af idrætsforeninger og frivillighed. Skema der skal udfyldes ligger på nettet. Frist er 
29/11-2015. Action: CCK udfylder. 
 
- Indbydelse til Sydstævnekredsens ungdomsmøde i Snekkens lokaler i Vordingborg, onsdag den 9/12 kl. 19.00. 
Action: PV og Nikolaj har ikke mulighed for at deltage. PV afklarer med Jens Sohl, som måske har mulighed.  
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Ad. 4 
JO og PN præsenterede oplæg til opdateret forretningsorden for bestyrelsen. Oplægget blev godkendt og er herefter 
gældende for bestyrelsesarbejdet. 
 
Ad. 5 
- PSK’s formue står fortsat på en alm. konto i banken til ingen rente. 
Action: PV og LBR kontakter diverse banker og kommer med et oplæg til placering af klubbens likvider. Ud-
gangspunktet er et bankindskud med en max. bindingsperiode på 1 år. 
 
-Medlemsstatus/debitor:  Enkelte bestyrelsesmedlemmer har ved direkte henvendelse haft held til at få reduceret i re-
stancelisten. Trods rykkere fra kasseren er der dog stadig medlemmer i restance. 
Action: Kasseren skriver til dem i restance, at såfremt de ikke betaler indenfor 8 dage, er de hermed udmeldt jf. 
vedtægterne. Kasseren udskriver dernæst restanceliste til de enkelte udvalgsformænd. Medlemmer der er blevet 
udmeldt kan ikke genoptages, før restancen er betalt. PN laver listen over udvalgsformænd ifm. opdateringen af 
den nye hjemmeside og sender til kasseren. 
 
- Kasseren oplyste, at alle forfaldne regninger og offentlige afgifter er betalt. 
 
Ad. 6. 
Status på børneattester: Kasseren har rekvireret attester på alle relevante medlemmer. Attesterne er indkommet. 
 
Ad. 7. 
Ansøgning fra Vinterbaderne om opsætning af ekstra badestige. Man har fået afslag fra Havnebestyrelsen. 
Action: PV kontakter udvalgsformanden for vinterbaderne, der skal fremsende medlemsliste, så vi kan vurdere 
hvor mange medlemmer der får gavn af stigen. PV kontakter desuden Trygfonden vedr. evt. opsætning af red-
ningsstige med redningskrans.  
  
Ad. 8. 
Udover Royal Unibrew har PSK ikke haft generelle sponsorer siden 2014, da PM ophørte. Der har til gengæld været 
stævnesponsorater. Bestyrelsen diskuterede, at vi selvfølgelig gerne vil have sponsorer, men at vi pt. ikke har specifice-
ret, hvad vi kan tilbyde til disse, nu hvor PM ikke længere udkommer. Det blev diskuteret, om vi skal sælge reklamer på 
den nye hjemmeside, som PN er ved at færdiggøre? Der blev dog rejst bekymring for, at reklamer ikke må langsomme-
liggøre downloadning af den nye hjemmeside på f.eks. en mobiltelefon. 
 
Action: PN undersøger til næste møde, hvilke muligheder/begrænsninger vi har på den nye hjemmeside – speci-
elt ift. mobiltelefoner. Dernæst vil bestyrelsen arbejde videre med evt. udvikling af sponsorkoncepter. 
  
Ad.9 
”Kirsten’s PSK Julefrokost” afholdt den 21/11. Der berettes om en vanlig succes. 
 
Nytårskur afholdes 3/1 2016 kl. 13:00 i Dambæk’s Havehus – kransekage og boblevand. BEMÆRK, NY DATO IFT. 
SIDSTE REFERAT. 
Action: LG har ansvaret for at tage tovholderne i ed. 
 
PSK’s ordinære generalforsamling: Tirsdag den 22. marts, 2016 
 
Standerhejsning: Søndag den17. april, 2016 
 
Ad.10 
 
Hvad bruger vi lejede lokaler i den store hal til? Årlig pris: Kr. 9756,35 heraf er ca. Kr. 6,000 for værkstedet. 
Action: PV giver Helmuth besked om, at værkstedet skal opsiges, da det er rømmet og der ikke vurderes at være 
behov for det længere. 
PV, CCK, PN og PJ mødes og vurderer, hvad der skal ske med traileren, samt dens nuværende indhold? 
 
Ad.11  
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- Søsportens Sikkerhedsråd er sammen med Trygfonden ved at starte et større sikkerhedsprojekt. 
Action: PN diskuterer med Trygjollegruppen og projektet kan forankres dér. 
 
- Trygjollen har et ønske om anskaffelse af en større rib-båd, idet det ikke er muligt at give hjerte-lunge massage i den 
nuværende båd. Ideen er at finde sponsorer til at betale for anskaffelsen. Bestyrelsen synes det er fint, at Trygjollegrup-
pen arbejder videre med ideen, men at PSK ikke er forpligtet til noget, på det nuværende grundlag. 
Action: Trygjollen arbejder videre med at konkretisere, hvorledes projektet evt. kan finansieres, og hvilke udgif-
ter der evt. vil være forbundet med det for PSK?  
 
Ad 12. 
Bestyrelsens repræsentanter i projekt Fritid ved Vandet har været til møde i arbejdsgruppen, og vurderer at det kan vare 
adskillige år, før der tages en endelig beslutning, om det skal gennemføres. PSK’s alternativ er jo at udnytte vores byg-
geret, som vi har erhvervet ifm. opløsningen af Søsportcentret. Der blev udtalt bekymring for, at byggeretten forældes 
mens projektarbejdet pågår. Byggeretten udløber dog først om ca. 3,5 år, så det blev besluttet at se tiden an til om et år. 
 
 
Eventuelt 
- Fsa. projektet om at oprette faciliteter til kajakroere i PSK, oplyser Nikolaj, at roklubben nu har besluttet, at man alli-
gevel gerne vil optage kajakroere. Nikolaj og co. vil nu genoptage dialogen med roklubben, hvorfor projektet med PSK 
sættes i bero indtil videre. Hvis man ikke kan opnå en fornuftig aftale, er det bestyrelsens holdning, at de gerne må 
komme tilbage, og genoptage projektet med sejlklubben. 

- JO sørger for opdatering af kontaktinformation mm. hos Dansk Sejlunion.  

- Næste møde: Torsdag den 21. januar kl. 18:00 i Dambæks Havehus. 

 

KONTAKTINFORMATION 

Navn Funktion Ansvar E-mail Mobil 
Per Vesterholm Formand  pvras@icloud.com 25 26 82 00 
Lene Gurskov Næstformand Medlem af Havnebestyrelsen 

og projekt Fritid ved Vandet 
lg@gurskov.dk 23 70 83 01 

Jesper Olsen Bestyrelsesmedlem Medlem af Havnebestyrelsen jesper@the-olsens.dk 20 28 84 50 
Per Johansen Bestyrelsesmedlem Repræsentant i Fritid ved 

Vandet 
elkafarpjo@gmail.com 30 16 18 71 

Christian Knudsen Bestyrelsesmedlem  christian.knudsen@pkkaps.dk 40 25 15 30 
Peter Nielsen Bestyrelsesmedlem Formand Havnebestyrelsen, 

webmaster 
pjnpr@mail.tele.dk 30 30 64 65 

Lars B Rasmussen Bestyrelsesmedlem Referent LBrasmussen.dk@gmail.com 21 43 10 34 
Helen Teper Kasserer  kasserer@psk.dk 21 13 23 13 
 


