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PSK bestyrelsesmøde 

Referat 

Dato : 19-6-2017 
Tid : 18:00 
Slut kl. : 22:00 
Sted : Dambæks Havehus 

Deltagere : 7 

Maj-Britt Pedersen (MP), Lars B Rasmussen (LBR), Peter Nielsen (PN), Per Vesterholm (PV),  
Asger Buntzen, (AB), Jesper Olsen (JO), Annette Vesterholm (AV).  

Afbud: Karin Hultfeldt,  Per Johansen 

______________________________________________________________________________ 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse/underskrivelse af referat fra d. 29.-5-2017 & 6.-6-2017 
3. Regnskab og budget. (JO-AV) 
4. Skolebåden Udvalget deltager med 2 personer 
5. Ynglingen & wayfarerjollens. (PV)  
6. Vandsportens By-Fritid Ved vandet. (KH-PN-PV-) 
7. Havnens Dag. (AB) 
8. Fakse kondi stævne (PN) 
9. Aktiviteter i perioden til næste bestyrelsemøde 
10. Eventuel 

 
 

Ad. 1. 

Dagsordenen blev godkendt. 

Ad. 2. 

Referater blev underskrevet. 

Ad. 3. 

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.  

Kasseren informerede om, at der trods udsendte rykkerskrivelser stadig er en del medlemmer i kontingent-
restance. Disse vil nu modtage anden rykker, og samtidig varsles med udmeldelse, såfremt kontingentfor-
holdet ikke bringes i orden. 
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Ad. 4. 
 
To medlemmer af Sejlerskoleudvalget var inviteret til en diskussion om status, udfordringer mm. i udvalget. 
 
Der var bl.a. en præcisering af kontingentreglerne. 

Møde i Sejlerskolen afholdes i juni måned, hvor det blev aftalt, at man bl.a. skal diskutere DS re-certificering, 
promovering/hvervning af nye elever, fremtid for Ynglingen, generationsskifte/uddelegering af opgaver samt 
etablering af forretningsorden. Udvalget melder herefter konklusioner fra mødet tilbage til bestyrelsen. 

Ad. 5. 
 
Klubbens Wayfarerjolle, der er forankret i Jolleafdelingen, er i øjeblikket kun i brug i meget begrænset om-
fang. Ved sidste møde var der et forslag om, at Ungdomsafdelingen måske kunne finde sejlere til jollen? Det 
har imidlertid endnu ikke været muligt at bringe Wayfarerjollen i spil i Ungdomsafdelingen. PN meddeler 
derfor til Jolleafdelingen at Ungdomsafdelingen ikke ønsker at gøre brug af jollen. Jolleafdelingen skal derfor 
snarest melde tilbage, hvad deres planer er? Pba. tilbagemeldingen vil bestyrelsen vurdere jollens fremtid. 
 
Ad. 6. 

12/6 møde med Roklubben og Kajak/Paddelklubben (PN-PV) 

Uformel drøftelse af projekt Vandsportens By uden konkrete forslag og konklusioner. 

13/6 møde med Vordingborg Snekken styregruppen (KH-PN-PV-AB) 

Mødtes med Ellen, Flemming og Niels (formand) for at høre om den proces de har gang i, ifm. etablering af 
nyt klubhus o.lign, og hvilke erfaringer vi evt. kan drage deraf? 

15/6 møde med Vordingborg kommune (PN-PV) 

Første møde i den nyligt nedsatte styregruppe for Vandsportens By. Der lægges op til, at der skal nedsættes 
fire arbejdsgrupper, hvor hver af de fem aktører skal sende repræsentanter. Bestyrelsen har valgt at lade 
PSK repræsentere ved: 

1) Bygninger og fællesarealer: PN 
2) Udenomsarealer: PV 
3) Logistik (brug af området, tilgængelighed til-og-fra): AB 
4) Den samlede udvikling (herunder fundraising): PV vil tale med Johanne 

 
Næste skridt bliver en fælles studietur med VK og aktørerne. 

 
Ad. 7. 

Havnens Dag tilbageblik. 

Der var skuffende deltagelse i arrangementet. Det anslås, at der var omkring 300 besøgende. Til sammen-
ligning var der ca. 1000 deltagere i Fakse Ladeplads. Skolebåden var den mest aktive aktør i PSK regi. En 
erfaring er, at såfremt PSK skal deltage en anden gang, skal de både, hvorfra der tilbydes sejlture, lægges 
ind i havnen på dagen. 
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Som en udløber af arrangementet, har vi forpligtet os til at stille en ”åben båd” til rådighed den 6. august. 
Skolebåden og ”Jonathan” har allerede meldt sig, men der er også brug for en motorbåd. Henvendelse til 
AB. Der er stadig penge i projektet til eventuel annoncering o.lign. 

Ad. 8. 

Fakse Kondi stævne tilbageblik 

Trods færre deltagere en ventet, var stævnet som vanligt en stor succes med godt sejlvejr. 

Ad. 9. 

Hvad har vi af aktiviteter i perioden frem til næste bestyrelsesmøde? 

Skt. Hans aften: PV tænder grillen kl. 18:30 

Næste bestyrelsesmøde: 28/8/17 kl. 18:00 i Dambæks Havehus 

Ad. 10. 

Eventuelt:  

Der blev orienteret om, at Niels Berthelsen fra PBK har meldt sig ud af Havnebestyrelsen, bl.a. med begrun-
delse i, at medlemmerne ikke har nogen reel indflydelse. 

Kapsejladsudvalget har søgt Carlsbergfondet om penge til indkøb af udstyr ifm. afholdelse af IF-stævnet. 

Gilleleje Sejlklubs Ungdomsafdeling kommer på besøg lørdag-søndag. 

Der er indkøbt nye broderede standere, som kan rekvireres til indkøbspris Kr. 130,- via Maj-Britt. 

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 
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 

 


