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PSK bestyrelsesmøde 

Referat 

Dato : 25-4-2017 
Tid : 18:00 
Slut kl. : 23:30 
Sted : Dambæks Havehus 

Deltagere : 10 & 1 gæst (Ellen - Snekken Vordingborg) 

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

______________________________________________________________________________ 

1. Godkendelse af dagsorden 
1A Havnens Dag (AB) 

2. Godkendelse/underskrivelse af referat fra d. 14.-2-2017 
3. Planlægning af nyt klubhus. (PV & Ellen) 
4. Regnskab og budget.  
5. Støtte fra kultur & Fritid (PN) 
6. Lokaler (PN) 
7. Musik på havnen 
8. Aktiviteter i perioden til næste bestyrelsesmøde 
9. Fritid Ved vandet (LR)                                                                                                                                                                                    
10. Udvalgenes brug af midler/kort. (JO-PV)  
11. Eventuelt 

 
 

Ad. 1 

Dagsordenen blev godkendt. 

Ad. 1A 

AB informerede om Havnens Dag den 10-11/6, hvor et stort planlægningsarbejde er i gang. Der 
arbejdes bl.a. på besøg af redningshelikopter, ”Søredningselskabet” mmm. Årets tema er ”Åben 
båd”, og der efterlyses medlemmer fra PSK, som kan være med til at promovere klubben og sejl-
sporten. F.eks. ved at tilbyde at vise sin båd frem og evt. give en tur. 

Action: AB udarbejder oplæg, som PV rundsender til PSK’s udvalg.  

Ad. 2 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 14.-2-2017 blev underskrevet. 
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Ad. 3 

Ellen Vibe fra Snekken i Vordingborg, var blevet inviteret til at fortælle om den proces, som man er 
i gang med, ifm. etablering af nyt klubhus. Ellen fortalte med stor entusiasme, hvorledes man er 
lykkedes med at inddrage klubbens medlemmer og deres kompetencer, således at der er etableret 
et enormt ejerskab til projektet fra alle i klubben som ønsker at biddrage. Man er nu nået dertil i 
processen, hvor et antal underudvalg arbejder på detailplanlægningen. 

Vurderingen er, at samme fremgangsmåde i én eller anden udstrækning bør kunne etableres i 
PSK, og vi vil derfor fastholde kontakten til Snekken, for eventuelt at kunne udveksle erfaringer. 
Bestyrelsen vil snarest komme med et oplæg til at starte en proces PSK, der skal føre til et forslag 
om opførelse af nyt klubhus. 

Ad. 4. 
 
Der er foretaget en oprydning i medlemskartoteket, således at alle aktive medlemmer er blevet 
korrekt registreret ift. DS, og dermed fremover burde modtage DS’s blad ”Sejler”. 

Medlemstatus dd.: 192 aktive, 33 passive, 13 juniorer og 26 vinterbadere = 264 medlemmer i alt. 

I forlængelse af de netop vedtagne vedtægtsændringer, hvor PSK’s passive medlemmer fremover 
ikke opnår medlemskab af DS, præciserede kasseren, at PSK allerede tidligere på året har indbe-
talt til DS pba. 2016 medlemslisterne. Dvs. vedtægtsændringerne fsa. passive medlemmers DS-
medlemskab, først har effekt i 2018. 

Vores forsikringer trænger til et eftersyn. Det vurderes at der kan spares nogle penge. 

Action: JO tager initiativ til, at indkalde til møde, og opfordrer bestyrelsesmedlemmer eller 
øvrige til at hjælpe med arbejdet. 

JO oplyste, at VK har bedt om en faktura på sidste rate af betalingen ifm. opløsningen af PSC. Det 
forventes således, at pengene snart bliver betalt, og opløsningen derved bliver bragt helt til ende. 

JO oplyste, at vi har forlænget vores aftaleindskud på Kr. 750.000 i Vendsyssel Sparekasse. 

Action: JO forsøger at etablere aftaleindskud i andre pengeinstitutter. En forventet rente på 
0,4% er acceptabel i dagens marked. 

 
Ad. 5.  

Ifm. det kommende Faxe Kondi Cup stævne, har PN søgt og opnået økonomisk støtte til PSK fra 
Kultur & Fritid i Vordingborg Kommune. Dette bidrag skal bl.a. afbøde virkningerne af det nye 
takstblad, som foreskriver at stævnedeltagerne vil blive opkrævet betaling for benyttelsen af hav-
nens slæbesteder. Stor tak til PN for den fine indsats og resultat. 

Ad. 6 

Der var en diskussion omkring nødvendigheden af eventuelle vedligeholdelsesarbejder på Te-
huset, Lille Røde klubhus samt Dambæk’s havehus? 
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Set i lyset af, at PSK er i gang med overvejelser omkring en mulig etablering af nyt klubhus, vurde-
res det, at vi indtil videre ikke behøver at bruge penge på vedligeholdelse. I stedet bør vi afvente 
udfaldet af klubbens overvejelser, som i første omgang skal munde ud et forslag på GF i 2018. 

Dog vil PN fortsat søge afklaring fra VK på spørgsmålet ang. det vandskadede gulv i Dambæks 
havehus.  

Ad. 7. 

Det blev besluttet at bevilge Kr. 2,000 til sommerens trompetspil på havnen. 

 Ad. 8. 

     26/4. Opstartsmøde til onsdagssejladserne i Dambæk’s havehus. 

       2/5. Første sejladsaften i Ungdomsafdelingen  

      3/5.  Første onsdagssejlads 

    2-5/6. Fælles Pinsetur 

10-11/6. Faxe Kondi Cup samt Havnens Dag 

15-18/6 Sejlerskolens Langdistancesejlads 

Ad. 9. 

Med udgangspunkt i en statusopdatering, som bestyrelsen har modtaget fra FVV udvalget formand 
(CCK), var der en diskussion ang. udvalgets fortsatte virke. Der tegner sig et billede af, at projektet 
fremover skifter fra FVV til Vandsportens By for Ro-, Paddle- og sejlklub, under ledelse af VK. 
Spørgsmålet er, hvorledes PSK vil lade sig repræsentere i dette projekt, såfremt VK påtager sig 
denne ledelsesrolle? 

Action: PV inviterer CCK til møde med bestyrelsen hurtigst muligt, for at lade sig orientere 
om FVV udvalgets tanker om det fremtidige projekt. 

Ad. 10. 

JO oplyste, at alle klubbens betalingskort er i gang med at blive annulleret, idet der ikke er fuldt 
overblik over hvor mange kort der er udstedt, og pba. uforholdsmæssigt meget arbejde med mang-
lende bonner og konteringer. Dernæst vil der blot blive udstedt to nye kort til Lokaleudvalget. 

Fremadrettet vil udlæg blive dækket ved henvendelse til kasseren i form af bankoverførsel eller 
Mobilepay, såfremt der foreligger bilag/bon, enten fysisk eller per billede. 

Action: JO udarbejder skriv om den fremadrettede procedure, som kan offentliggøres til 
udvalgene og på hjemmesiden. 
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Ad. 11. 

Eventuelt: 

Inden næste møde bør vi undersøge, hvem som har interesse for, og føler ejerskab af Wayfarer- 
og Ynglingejollerne? Vi bør dernæst tage en beslutning om, hvad der skal ske med disse joller? 

PV får udskrevet velkomstfolder til uddeling til nye medlemmer og andre interesserede. 

Næste møde: Mandag den 29/5-2017 kl. 18:00 

 

 

 

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 

 


