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PSK bestyrelsesmøde 

Referat 

Dato : 5-4-2016 
Tid : 18:00 
Slut kl. : 21:30 
Sted : Dambæks Havehus 

Deltagere : 9 

Maj-Britt Pedersen (MP), Jesper Olsen (JO), , Lars B Rasmussen (LBR), Peter Nielsen (PN), Per 
Vesterholm (PV), Per Johansen (PJ), Christian Knudsen (CCK), Karin Hultfeldt (KH), Asger Bunt-
zen (AB) 

Afbud: 

______________________________________________________________________________ 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse/underskrivelse af referat  fra Generalforsamlingen 29.03.16 
3. Standerhejsning  
4. Udvalgene (Per V.) 
5. Etablering af trådløs internet i Dambæk (Christian) 
6. Ideer til tiltag i året løb.  
7. Ungdomsafdelingen (Per V.) 
8. Trygjollen 
9. Eventuelt  

  
Ad. 1 
Godkendt. 
 
Ad. 2 
Godkendelse/underskrivelse af referat fra Generalforsamlingen samt efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde d. 
29.03.16. 
 
Ad. 3 
Standerhejsning 17. april.  kl. 9-11.  
Action: Hanne koordinerer. Sten er taget i ed mht. harmonikaen. 
 
Ad. 4 
Aftale dialog med udvalgene igennem den aktive del af sommeren, samt tilsikre at medlemstilgang og budgetoverhol-
delse koordineres med kasseren. 
Action: PV/LBR udarbejder oplæg til mail og indkaldelse til møde med udvalgene. 
 
Ad. 5 
Det blev på den nyligt afholdte GF besluttet, at bestyrelsen skal etablere internet i Dambæks Have. 
Action: CCK tjekker med havnen, TDC og Fibia, hvorefter bestyrelsen beslutter sig for den bedste mulighed. 
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Ad. 6 
Fritid ved Vandet: 

Action: PJ fortsætter ikke som PSK’s repræsentant, men vil fortsætte med at modtage og distribuere informati-
oner, indtil en afløser er udpeget. KH er back-up. Vi afventer at modtage oplæg til vedtægter for den nye besty-
relse for projektet, der er under etablering, før vi kan tage stilling til, hvor mange repræsentanter vi skal opstille 
mm. 
PV/PJ udarbejder oplæg til hjemmesiden, hvor der annonceres efter repræsentanter, der vil stille op til bestyrel-
sen på PSK’s vegne. 
 
Skt. Hans:   
Action: PN lægger opslag på hjemmesiden. Lokaleudvalget står for indkøb af grillkul mm. 
 
Efterårsfesten: 
Action: Maj-Britt overleverer ”bogen” til Bro 6, som står for årets arrangement. 
 
Stander ned: 13. oktober 
Action: PN lægger oplæg på hjemmesiden. 
 
Vi skal huske ifm. budgetlægningen ved årets udgang, at der skal afsættes et beløb til at betale for den kommende pro-
ces med at udarbejde skitseforslag til udnyttelse af PSK byggeret, så medlemmerne på generalforsamlingen 2018 kan 
vælge imellem projektet  Fritid ved Vandet og/eller at PSK selv udnytter sin byggeret. 
 
Ad. 7. 
Ungdomsafdelingen følgebåde vedligeholdelse/klargøring. 
Action: PV sender en indbydelse til arbejdsdag. PV/CCK laver indkøbsliste. 
 
Ad.8 
Trygudvalgets forretningsorden er tilsendt bestyrelsen til kommentar/information.  

Action: Bestyrelsen opfordrer udvalget til at rette enkelte punkter til, som dernæst fremlægges på næste besty-
relsesmøde. 

Pba. at TRYGjollen har indsendt ansøgning til TRYG-fonden om en ny jolle, var der en diskussion om præciseringen af 
bestyrelsens tidligere beslutning angående dette emne. 

TRYG-jolle gruppen informerede i november 2015 bestyrelsen om, at man har et ønske om en større jolle. Bestyrelsen 
stillede sig positive overfor, at TRYG-jolle gruppen arbejdede videre med at konkretisere deres planer, herunder opstil-
ling af budget og idé til finansiering, men at PSK i øvrigt ikke var forpligtet til noget på det foreliggende grundlag. 

I januar 2016 meddelte TRYG-jolle gruppen, at de havde indsendt ansøgning til TRYG fonden om anskaffelsen af en 
ny jolle, samt at man arbejdede på at undersøge muligheder for finansiering af driften. 

Såfremt jollen bevilges, skal TRYG-jolle gruppen således fremkomme med et budget og forslag til finansiering af drif-
ten. På den baggrund vil bestyrelsen tage beslutning om PSK's eventuelle engagement. 

Action: PN informerer bestyrelsen om det tilbud fra Uni-Safe, på en større rib jolle, der ligger til grund for an-
søgningen til Tryg-Fonden. 
 
Ad.9 
Action: LBR beder kasseren starte processen med at indhente børneattester til de nye bestyrelsesmedlemmer. 

Action: JO sender det vedtagne budget til kasseren, og minder hende om at udsende kontingentopgørelser. 
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Action: JO beder kasseren om at opdatere klubinformationer hos DS. 

Action: JO sørger for at kasseren har udarbejdet regnskab vs. budget ifm. næste møde. 
 

Næste møde – Tirsdag den 7. juni, 2016 kl. 18:00 i Dambæks Havehus 

Action: LBR sørger for forplejning.  

 
 
 

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 
Christian Knudsen Bestyrelsesmedlem  christian.knudsen@pkkaps.dk 40 25 15 30 
Maj-Britt Pedersen Bestyrelsesmedlem  Majbrittlundp1@gmail.com  
Lars B Rasmussen Bestyrelsesmedlem Referent LBrasmussen.dk@gmail.com 21 43 10 34 
Karin Hultfeldt Suppleant  karinhultfeldt@gmail.com  
Asger Buntzen Suppleant Medlem af Havnebestyrelsen hanneogasger@gmail.com 40 11 57 33 
Helen Teper Kasserer  kasserer@psk.dk 21 13 23 13 
 


