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PSK bestyrelsesmøde 

Referat 

Dato : 29-5-2017 
Tid : 18:00 
Slut kl. : 22:15 
Sted : Dambæks Havehus 

Deltagere : 8 

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

Afbud: Karin Hultfeldt (KH), John Nielsen (JN) 

______________________________________________________________________________ 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse/underskrivelse af referat fra d. 25.-4-2017 
3. Regnskab og budget. (JO-AV) 
4. Præsentations/velkomstfolder. (AV) 
5. Udvalgenes håndtering af kontigent regler. (JO) 
6. Ynglingen & Wayfarerjollens brug fremover. (PN)  
7. Vandsportens By-Fritid Ved vandet. (PV) 
8. Planlægning af nyt klubhus. (PV) 
9. Havnens Dag. (AB) 
10. Aktiviteter i perioden til næste bestyrelsemøde 
11. Eventuelt 

 
 

Ad. 1. 

Dagsordenen blev godkendt. 

Ad. 2. 

Godkendelse/underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 25-4-2017 – tidligere godkendt på mail. 

Ad. 3. 

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

Kasseren har udsendt opkrævninger til alle på nær Juniorafdelingen, som bliver opkrævet i allernærmeste 
fremtid, nu hvor der har været tre undervisningsaftener. 

Sidste rate på Kr. 970.000,- er modtaget fra VK, der således ikke længere skylder os penge. 

Det er fortsat en udfordring, at opnå indlånsrente på vores kontanter. Vi bliver ved med at afsøge markedet i 
håb om, at finde en bank, som vil give os min. 0.4-0.5% på et aftaleindskud. 
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Ad. 4. 
 
AV oplyste, at hun bruger det nyligt lavede velkomstbrev til nye medlemmer. Men der mangler mere specifik 
information om klubbens aktiviteter, som kan deles med såvel nye som eksisterende medlemmer. 
  
Action: LBR/PV  laver oplæg til ”Velkomstfolder” og ”Aktivitetsfolder” 
 
 
Ad. 5. 

Pba. samtaler med Sejlerskoleudvalget, synes der er at være behov for, at klarlægge kontingentregler, samt 
høre nærmere til aktiviteterne og visionerne for udvalgets arbejde. 

Action: PV indkalder Sejlerskoleudvalget til møde omkring fremtidige visioner, kontingentregler, tak-
ster, mv. 

 

Ad. 6. 

Bliver Ynglingen & Wayfarerjollen brugt, og hvis ikke, kan vi som bestyrelse gøre noget for at aktivere med-
lemmerne til at bruge dem og tage ansvar for dem? 

Yngling: Båden residerer pt. under Sejlerskoleudvalget. Bådens fremtid diskuteres under det kommende 
møde med udvalget. 

Wayfarer: Der tegner sig i øjeblikket et billede af, at jollen i modsætning til tidligere år, ikke bliver udlejet i 
Jolleafdelingen. For at undgå, at en sådan relativ dyr jolle står ubenyttet hen, ønsker Ungdomsafdelingen at 
slå et slag for at bemande jollen om tirsdagen. Der skal derfor indledes en dialog med Jolleafdelingen, om de 
er interesserede i at deles om jollen? Ideen er, at Jolleafdelingen kan tilbyde sejlads i jollen alle ugens dage 
på nær tirsdag aften, hvor Ungdomsafdelingen har træning. De to afdelinger deles 50:50 om udgifterne til 
drift af jollen (forsikring, vedligehold etc.). Jf. klubbens takstblad, opkræver Ungdomsafdelingen allerede 
kontingent for leje af jolle. Såfremt Jolleafdelingen ønsker at deltage i deleordningen skal de udarbejde et 
forslag til en lignende lejeordning.  

 

Ad. 7. 

Vandsportens By-Fritid Ved vandet mundtligt referat af mødet 29/5 hvor Christian Knudsen og Per V. deltog. 

Positivt møde, hvor det klart blev meldt ud fra VK, at projektet er afhængig af deltagelse fra PSK – også 
økonomisk. Desuden er projektet skåret til, således at det fremadrettet kun foregår blandt aktørerne på hav-
nearealet. Dvs. at f.eks. Fritid ved Vandet ikke længere er en aktør fsa. Vandsportens By. 

Næste møde bliver primo juni, hvor PSK, Paddelklubben, Roklubben og PBK mødes med projektlederne fra 
VK. 

 

Ad. 8. 

Bestyrelsen planlægger afholdelse af en workshop i september for PSK’s medlemmer, hvor de første ram-
mer for opførelsen af nyt klubhus skal diskuteres og opridses. 
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Ad. 9. 

Vild Med Vand/Havnens dag d. 10. juni - hvad er status? 

Et stort aktivitetsprogram er nu etableret. Findes på www.vildmedvand.dk 

Action: Der efterlyses en PSK bådejer, som vil agere PSK base på dagen. Henvendelse til AB. 

 

Ad. 10. 

Næste bestyrelsesmøde. Mandag d. 19/6 kl. 18:00 

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

Skt. Hans: PN sætter meddelelse på hjemmesiden. 

 

Ad. 11. 

Eventuelt:  

PN spurgte til behovet for Trygjollen på sejladsaftenen om tirsdagen? 

Behovet er klart til stede, idet der er stor aktivitet. Det besluttes derfor, at Trygjollen så vidt muligt er på van-
det hver tirsdag aften i sæsonen. 

PN oplyser, at der har været indbrud i det lille Te-hus. Døren og hængslerne er blevet ødelagt. PN/AB mø-
des og kigger på opgaven. 

Der er harmonikatræf på havnen efter sommerferien. Der er givet tilladelse til at de må ”udstille” deres har-
monikaer i underetagen af Det Røde Pakhus samt Dambæk’s Havehus. Huset er naturligvis stadig åbent for 
brug af PSK’s medlemmer. PN lægger information på hjemmesiden. 

Der er kommet en henvendelse fra Kapsejladsudvalget om indkøb af uspecificeret grej ifm. DM for IF’erne til 
sommer. Bestyrelsen kan ikke tage stilling til henvendelsen, idet den ikke er tilstrækkelig konkret. PV beder 
udvalget sende en udspecificeret liste med beløb. 

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 

 


