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PSK bestyrelsesmøde 

Referat 

Dato : 5-12-2017 
Tid : 18:00 
Slut kl. : 22:30 
Sted : Dambæks Havehus 

Deltagere : 9 

Maj-Britt Pedersen (MP), Karin Hultfeldt, (KH), Lars B Rasmussen (LBR), Peter Nielsen (PN), Per 
Vesterholm (PV), Per Johansen, (PJ) Asger Buntzen, (AB), Jesper Olsen (JO), Annette Vester-
holm (AV).  

Afbud: 0 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse/underskrivelse af referat fra d. 9.-10-2017 
3. Regnskab og budget. (JO-AV) 
4. Sejlklubbenes visioner (PN) 
5. Vandsportens By møde d. 2/11. (PN-PV) 
6. Byggeudvalget. (KH-AB-PJ) 
7. Vinterbaderne (PV) 
8. Kontigent drøftelse (KH-PN) 
9. Aktiviteter i perioden til næste bestyrelsemøde 
10. Eventuel 

 
 

Ad. 1. 

Dagsordenen blev godkendt. 

Ad. 2. 

Godkendelse/underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 9.-10-2017. 

Ad. 3. 

Regnskab, budget og medlemsstatus. 

Medlemstatus d. 25/4.: 192 aktive, 33 passive, 13 juniorer og 26 vinterbadere = 264 medlemmer i alt.  

Medlemstatus d. 29/5.: 187 aktive, 34 passive, 13 juniorer og 26 vinterbadere = 260 medlemmer i alt. 

Medlemstatus d. 19/6.: 187 aktive, 36 Støttemedlemmer, 14 juniorer og 24 vinterbadere = 261 medlemmer i 
alt. 

Medlemstatus d. 28/8.: 181 aktive, 39 Støttemedlemmer, 15 juniorer og 23 vinterbadere = 258 medlemmer i 
alt 
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Medlemsstatus d. 5/12.: 176 aktive, 38 Støttemedlemmer, 15 juniorer og 22 vinterbadere = 251 medlemmer i 
alt 

4 medlemmer er blevet ekskluderet pga. manglende kontingentbetaling. 

Der mangler oplysninger om elever i Sejlerskolen, så kasseren kan ikke udskrive fakturaer. PV kontakter  
Sejlerskolen. 

Vi har i mange år modtaget sponsorat fra Royal Unibrew med baggrund i en personlig kontakt hos bryggeri-
et. Da denne person er gået på pension, vil man ikke længere yde sponsorbidrag, medmindre vi indsender 
en ansøgning. JO og PN sætter sig sammen og forfatter en ansøgning. 

Det ser ud som om, det generelle regnskab kommer ud med et mindre underskud end budgetteret. 

Der var en generel diskussion omkring manglende opdatering af medlemskartoteket. Det vil være ønskeligt, 
at vi har opdaterede oplysninger såsom email, tlf.nr., osv. på alle klubbens medlemmer. Ifm. næste GF vil 
JO udarbejde et lille skema, som sendes ud sammen med indkaldelsen. 

Ad. 4. 
 
PN har gennemgået klubbens visionsdokument, og har efter bedste evne fjernet passager, som ikke længe-
re er relevante (fx Søsportscenteret). Dokumentet kræver stadig en del opdateringer og tilpasninger, men 
PN vil nu lægge den foreløbigt reviderede version på www.psk.dk 
	
Ad. 5. 

Vandsportens By status efter styregruppemøde med efterfølgende møde i arbejdsgruppen. 

PN og PV deltog i seneste møder. De enkelte interessenter har meldt deres arealbehov ind. Det viser sig, at 
disse ikke kan indfries, hvis Vandsportens By blot skal ligge på Sejlklubbens Plads samt den nuværende P-
plads ved roklubben. Derfor har kommunen meldt ud, at hele arealet fra Det røde Pakhus til Roklubben er i 
spil. Kommunen vil på næste møde d. 13/12 fremlægge et mere konkret skitseforslag til placering af bygnin-
ger mm. der kan opfylde interessenternes behov. 

Ad. 6. 

Status efter møde med arbejdsgruppen PSK-Byg og konklusion af medlemsspørgeundersøgelse. 

Der har været en overvældende svarprocent på medlemsundersøgelsen, som har givet udvalget gode ind-
spark til det videre arbejde med at udarbejde et forslag til opførelse af et eventuelt nyt klubhus. Næste skridt 
bliver at afholde indledende møde med en arkitekt. 

Ad. 7. 

Vinterbaderne har fået deres sauna - hvordan kommer vi videre sammen? Det kontingent som vinterbaderne 
skal bruge for at drifte saunaen, vil sikkert forhindre, at vinterbaderne fremadrettet vil vedblive med at være 
medlem i PSK. 

 

Ad. 8. 

Drøftelse af oplæg til en eventuel ændring af kontigentstrukturen. KH har prøvet at danne sig et overblik over 
kontingent- og klubstrukturen i 10 omkringliggende sejlklubber. Det har givet stof til eftertanke, og kan måske 
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danne grundlag for hvorledes vi indretter os fremadrettet. Men pga. den omskiftelige tid vi befinder os i, med 
tanker om nyt klubhus og/eller deltagelse i Vandsportens By, besluttes det at parkere diskussionen til sene-
re. 

Ad. 9.  

Med baggrund i den positive tilbagemelding på medlemsundersøgelsen, samt det faktum at vi står overfor en 
meget vigtig GF til marts, blev det diskuteret om ikke vi kan målrette og forbedre vores kommunikationsform 
til medlemmerne. KH/PN vil spørge Johanne, om hun har lyst til at hjælpe med at se på dette med fri-
ske øjne? 

Hvilket aktiviteter har vi i perioden frem til næste bestyrelsesmøde? 

Næste bestyrelsesmøde: 22/1 – 2018 kl. 18:00 

Nytårskuren: 7/1 – 2018 kl. 13:00, KH/PN/MP m. fl. står for planlægningen. 

Generalforsamling: 22/3 – 2018 kl. 19:00. PN reserverer lokalet på Præstø Skole 

	Standerhejsning:	15/4	–	2018	kl.	9:00.	
 

Ad. 10. 

Eventuelt: 

Køb af 3 optimistsejl (kr. 5.000,- fra Sjællandske Medier) og 1 lasersejl (sponseret af Ib Laursen) – LBR ind-
køber. 

 

KONTAKTINFORMATION 

Navn Funktion Ansvar E-mail Mobil 
Per Vesterholm Formand  pvras@icloud.com 25 26 82 00 
Peter Nielsen Næstformand Webmaster, kontakt til loka-

leudvalget, Medlem af Hav-
nebestyrelsen 

pjnpr@mail.tele.dk 30 30 64 65 

Jesper Olsen Bestyrelsesmedlem Medlem af Havnebestyrelsen jesper@the-olsens.dk 20 28 84 50 
Per Johansen Bestyrelsesmedlem  elkafarpjo@gmail.com 30 16 18 71 
Asger Buntzen Bestyrelsesmedlem Medlem af Havnebestyrelsen hanneogasger@gmail.com 40 11 57 33 
Maj-Britt Pedersen Bestyrelsesmedlem Klubtøj, standere mm. Majbrittlundp1@gmail.com 40 30 51 15 
Lars B Rasmussen Bestyrelsesmedlem Referent LBrasmussen.dk@gmail.com 21 43 10 34 
Karin Hultfeldt Suppleant  karinhultfeldt@gmail.com 24 28 39 72 
John Nielsen  Suppleant  Johnmarina@mail.dk 26 28 44 79 
Annette V. & Je-
sper O. 

Medlemskartotek & 
Kasserer 

 kasserer@psk.dk 25 26 82 15 

 


