
 

Side 1 af 4 

PSK 
Bestyrelsen 

 23. november 2014 
 

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 

REFERAT 

 

Dato: 18/11 2014 

Tid: 18:00 

Slut kl.: 22:00 

Sted: Dambæk’s Havehus 

 

Deltagere: 8 

Leif Jeberg, Michael Støvring, Niels Thulin Johansen, Jes Lysdahl Boldsen, Niels Kristensen, 

Flemming Jensen, Jens Sohl Jensen, Anne Sofie Overgaard  

Afbud: Helen Teper (kasserer) 

Agenda: 

1. Godkendelse af referat fra forrige møde 

2. Fremtidig kommunikation i bestyrelsen – Michael Støvring og Flemming Jensen 

3. Redegørelse fra møde med havnebestyrelse – Leif Jeberg 

4. PSK’s indflydelsesgrad i den kommende havnebestyrelse. - Så det ikke er et ”one man-
show”. – Michael Støvring 

5. Hvorledes får vi ”frivillige” til at deltage i afholdelse af arrangementer (Nytårskur, stan-

derop- og nedhaling etc.) – Leif Jeberg. 

6. Tiltag i forhold til at forøge medlemmers følelse af fordele ved tilhørsforhold – Flemming 

Jensen 

7. Budget 2015 – tidsplan og udarbejdelse. Helen Teper 

8. Redegørelse fra seneste møde i ”Fritid ved vandet” – Anne Sofie Overgård og Leif Jeberg 

9. Ansøgning om sponsorstøtte til ”Fritid ved vandet” 7.000,- kr – Anne Sofie Overgård 

10. Mulighed for afholdelse af KNARR stævne primo Juli 2015? Forespørgsel fra Mogens Car-

reby. – Jes Lysdahl Boldsen  

11. Status på udvikling af Sejlerskole. Input fra Volmar Buhl? – Niels Thulin  

12. Fastlæggelse af permanente retningslinjer for aflønning af instruktører i ungdomsafdelin-

gen – Jens Sohl  

13. Børneattester – status – Jens Sohl 

14. Fremtidige bankforbindelse(r) – Jes Lysdahl Boldsen 

15. Forslag om ”digitalisering” af PSK (Generalforsamlinger, PM etc.) – Jes Lysdahl Boldsen 

16. PM fremtid eller ? – Jes Lysdahl Boldsen 

17. Turudvalget – regnskab 2014 – budget 2014. Jes Lysdahl Boldsen 

18. Forsikringstilbud fra Velo – skal vi sende videre til medlemmer? – Jes Lysdahl Boldsen 

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

 
Referat fra forrige møde blev godkendt og underskrevet af tilstedeværende. 

 

2. Fremtidig kommunikation i bestyrelsen – Michael Støvring og Flemming Jensen: 
  

Michael Støvring anførte, at der har forekommet interne mails til/fra bestyrelsesmedlem-

mer, der ikke er blevet besvaret, således som udbedt/forventet af afsender(e). Flere med-

lemmer anførte at antallet af cirkulerende E-mails var omfattende og der var/er ikke altid 

tid til rådighed af sortering og besvarelse.  

Det blev på forslag vedtaget at fremtidige mails mellem bestyrelsesmedlemmer anføres 

”S.U.” eller ”INFO” i header, således det indikeres klart hvilken form for reaktion afsender 

forventer. 

  

3. Redegørelse fra møde med havnebestyrelse – Leif Jeberg 
 

Leif Jeberg har fremsendt referat fra mødet i separat E-mail til alle bestyrelsesmedlemmer. 

LJ gav en kort redegørelse i henhold til fremsendte dokumenter. 

 

4.  PSK’s indflydelsesgrad i den kommende havnebestyrelse. - Så det ikke er et ”one 

manshow”. – Michael Støvring 

På direkte forespørgsel redegjorde Leif Jeberg for den operationelle ”magtfordeling” i hav-
nebestyrelsen. PSK har tre medlemmer, Præstø Bådejerklub har 2 medlemmer, Præstø 
Roklub 1 medlem og Erhvervsdrivende 1 medlem. Hvert medlem har en stemme. Havnens 
ledelse og kommunale deltagere har ikke stemmeret i bestyrelsen. 
To af bestyrelsens medlemmer (formand og næstformand) vælges/udpeges af havnebe-
styrelsen til at deltage i det kommunale havneråd, der har repræsentanter fra alle Vording-
borg Kommunes havne.  
 
Det blev enstemmigt vedtaget at PSK etablerer et ”Havneudvalg” bestående af valgte PSK 
medlemmer samt PSK´s tre af bestyrelsen valgte medlemmer af havnebestyrelsen. An-
svarlig for etablering af dette havneudvalg er formanden for PSK bestyrelse. 
 
Bestyrelsen valgte at lade PSK repræsentere ved Flemming Jensen, Michael Støvring og 
Leif Jeberg i den nye havnebestyrelse. 
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5.  Hvorledes får vi ”frivillige” til at deltage i afholdelse af arrangementer (Nytårskur, 

stander op- og nedhaling etc.) – Leif Jeberg. 

Pkt. 5 og 6 blev behandlet samlet og sideløbende. 

På kort sigt har Flemming Jensen påtaget sig at afholde Nytårskur sammen med 3-4 med-

lemmer af PSK. Bestyrelsen takker på forhånd for denne indsats. 

Frivillige til at afholde øvrige ”faste” arrangementer søges ved opslag på hjemmeside – be-

styrelsen modtager med tak positive henvendelser og reaktioner. 

Flemming Jensen foreslog at ”positivt belønne” medlemmer, der påtager sig hverv udover 

at være aktive medlemmer af PSK – Flemming Jensen vil fremsende specifikke forslag til 

bestyrelsen. 

Jens Sohl foreslog, at man i fremtiden ”udvider” Turudvalget til et ”Aktivitets- og Turudvalg” 

– dette forventes at blive en naturlig udvikling i processen ”Næste kurs”. 

Michael Støvring efterlyste ”integration på tværs af alder og afdeling/udvalg”. F.eks. et di-

rekte samarbejde mellem Ungdomsudvalg og Kapsejladsudvalg således unge mennesker 

kan komme med som gaster i de større både ved kapsejladser. Forslag blev positivt mod-

taget og vil indgå i ”Næste Kurs” processen.  

 

6. Tiltag i forhold til at forøge medlemmers følelse af fordele ved tilhørsforhold – 

Flemming Jensen: 

Se pkt 5 ovenfor. 

 

7. Budget 2015 – tidsplan og udarbejdelse. Helen Teper 

Grundet Helen Tepers sygdom og afbud blev dette punkt ikke yderligere debatteret. Dog 

efterlyste flere en resultatbalance per 31.10.2014 

 

8. Redegørelse fra seneste møde i ”Fritid ved vandet” – Anne Sofie Overgård og Leif 

Jeberg: 

Redegørelse fra Anne Sofie, Leif og Jens med reference til offentliggjorte referater etc. 

Møde blev afholdt med DGI den 25. november og proces er igangsat. Leif Jeberg oplyste 

at han ikke længere ønskede at repræsentere PSK i den etablerede arbejdsgruppe og 

Jens Sohl foreslog at PSK medlem Jens Jeppesen indtræder i arbejdsgruppen i stedet. 

Bestyrelsen tog dette ad notam til accept. 
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9. Ansøgning om sponsorstøtte til ”Fritid ved vandet” 7.000,- kr – Anne Sofie Over-

gård: 

Sponsorstøtte på maximalt 7.000,- kr blev enstemmigt vedtaget. PSK bliver informe-

ret/kontaktet når/hvis beløb overføres til dækning af sponsorat. 

 

Pkt. 10 – 18 blev af tidsmæssige årsager udsat til behandling på næste bestyrelses-

møde 

 

21. Dato og tidspunkt for næste bestyrelsesmøde:  
 

Næste bestyrelsesmøde finder sted den 10/12 2014 kl. 18.00 i Sejlerskolens lokale på 2. 

sal i Toldbygningen. 

 

 

Leif Jeberg    Michael Støvring            Niels Thulin Johansen 

 

 

 

Jes Lysdahl Boldsen   Niels Kristensen   Flemming Jensen 

 

 

 

Jens Sohl Jensen   Anne Sofie Overgaard  

 


