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PSK bestyrelsesmøde 

Dagsorden 

Dato :11-10-2016 
Tid :18:00 
Slut kl. :21:30 
Sted :Dambæks Havehus 

Deltagere : 9 

Maj-Britt Pedersen (MP), Peter Nielsen (PN), Per Vesterholm (PV), Per Johansen (PJ), Karin Hult-
feldt (KH), Jesper Olsen (JO), Christian Knudsen (CCK), Asger Buntzen (AB), Helen Teper (Kas-
serer) 

Afbud: 
Lars B Rasmussen 
______________________________________________________________________________ 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse/underskrivelse af referat fra d. 15.8.2016 

3. Medlemsstatus 

4. Regnskab 

5. Kasserer Helen Terp´s fratræder pr. 31/12 2016 – Valg af ny kasserer / regnskabsansvarlig  

6. Vinterbadere 

7. Fritid ved vandet – Nedsættelse af PSK udvalg  

8. Havnechef Anders Søren Arfelt´s initiativ til en høring af alle havnens brugere og interessenter 
    med formål at få lavet en samlet behovsafklaring, der kan føre til at vi laver en plan for havnens 
   og havnens områders langsigtede udvikling. 
 
9. Evaluering af efterårsfesten 

10. Standernedhaling den 16/10 2016 

11. Rengøring - opfølgning 

12. Eventuelt 
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Ad. 1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendtes. 

 

Ad. 2 Godkendelse/underskrivelse af referat fra d. 15.8.2016 

Referat er godkendt pr. mail. 

Under hensyntagen til referentens afbud, udsættes underskrift af referatet til næste 
møde. 

 

Ad. 3 Medlemsstatus 

 Antal medlemmer p.t. 262 

 Fordeles således: 
 Aktive  194 
 Passive    31 
 Juniorer    13 
 Vinterbadere    24   
 

 

Ad 4 Regnskab 

Regnskab pr. 31/8, som er udsendt til bestyrelsen umiddelbart inden mødet, blev kort 
gennemgået. 

Aktion: 
 
Regnskab pr. 30/9 2016, som er sendt fra Kasseren til JO d. 11/10, vil blive udsendt til besty-
relsen sammen med mødereferat.  

JO: Tilføjelse efter mødet: 
Regnskab pr. 30/9 udviser et samlet underskud på kr. 56.279 (incl. årets afskrivnin-
ger), der er for året i alt budgetteret med underskud på kr. 65.915. 
 
Der mangler stadig registrering af udgifter for 4. kvartal, herunder husleje for 2016 
som er budgetteret med kr. 10.000. 
Det forventes derfor, at der for 2016 vil være en samlet mindre budgetoverskridelse.  
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Ad 5 Kasserer Helen Terp´s fratræder pr. 31/12 2016  

Kasserer Helen Terper har ved mail af 30/9 2016, at meddelt opsigelse af samarbej-
det med PSK pr. 31/12 2016. 

  

 PV takkede Helen for samarbejdet gennem de seneste 4 år. 

Med formål at afdække omfanget af opgaven, tilbød JO at overtage hvervet som kas-
serer og regnskabsansvarlig i samarbejde med Annette Vesterholm. 

Aktion: 

JO og Annette m.fl. undersøger / afklarer diverse forhold omkring opdeling og håndtering af 
opgaven, herunder praktisk håndtering i forhold til habilitets spørgsmål m.m.  

 

Ad. 6 Vinterbadere 

Til Sejlklubbens bestyrelse ved Per Vesterholm 

Siden vores mislykkede forsøg på økonomisk støtte til en trappe, har vi vinterbadere 
gjort os nogle overvejelser. Sejlklubben kunne ikke imødekomme ansøgningen, bla. 
begrundet i, at I ikke ejer broen hvor trappen skal vedhæftes. Kommunen, Lions og 
andre kunne ikke imødekomme, fordi vi var medlem af sejlklubben osv.  

Som vinterbadere benytter vi os af sejlklubbens lille hus. Det har vi gennem årene 
været glade for. Men alle sejlklubbens øvrige aktiviteter har vi ingen interesse i. Der-
for ville en bedre konstruktion måske være, at vi i stedet betaler sejlklubben en "hus-
leje" for at anvende det lille hus i perioden 1/10 til 1/5. Hvis en sådan løsning kunne 
være aktuel, vil vi danne vores egen Vinterbadeklub, og her fra søge relevante fonde 
mv. om tilskud til diverse aktiviteter.  

Håber Sejlklubben kan være interesseret i vores forslag, og i så fald give os et bud 
på en husleje. 

På vinterbadernes vegne 

Bente Christiansen 

tlf. 22549584 

Der blev drøftet flere muligheder omkring leje af klubhus, samt forhold omkring 
opsætning og op- og nedtagning af badestige. 

 
Aktion: 
PSK tilbyder vinterbaderne at betale for omhandlede stige, samt, såfremt vinterbaderene 
har interesse i forslaget, at PV sammen med vinterbaderene, tager kontakt til havnefogeden 
for drøfter muligheder og udfordringer omkring opsætning af stigen.  
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Ad. 7 Fritid ved vandet – Nedsættelse af PSK udvalg  

Hej Bestyrelseskollegaer  

I forlængelse af vores møde torsdag 1/9 med Jens Sohl & Jens Jespersen, 
har jeg lavet nedenstående oplæg til udvalget.  

Jeg vil være glad for jeres input/komentarer. 

Oplæg til udvalget: 

Bestyrelsen nedsætter et udvalg under bestyrelse, bestående af Jens 
Sohl, Jens Jespersen og Christian Knudsen. 

Udvalgets formål er at varetage Præstø Sejl Klubs interesser i Fritid 
Ved Vandet i samråd med PSK bestyrelse.  

Udvalgets navn bliver Fritid Ved Vandet 

Udvalgets medlemmer er repræsentanter for Præstø Sejl Klub i Fritid 
Ved Vandet. 

Udvalget referer til bestyrelsen. 

Presseansvarlig er bestyrelsen. 

Hilsen  

Per Vesterholm 

Supplerende oplyste PV, at foranstående oplæg er godkendt af de foreslåede 
medlemmer. 

 
Besluttet, at udvalget nedsættes i henhold til oplægget, samt at  
Christian Knudsen er formand for udvalget.  

 

 
 
Ad. 8 Havnechef Anders Søren Arfelt´s initiativ til en høring af alle havnens brugere 
         og inte  ressenter med formål at få lavet en samlet behovsafklaring, der kan føre til at 
         der laves en plan for havnens og havnens områders langsigtede udvikling. 
 

Kære Alle, 

Foranlediget af projektet ”Fritid ved Vandet” har vi i dag haft et møde med en række 
af kommunens folk. 
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Den folkelige opbakning til og  involvering i det forslag, der er fremsat i  ”Fritid Ved 
Vandet” er blevet diskuteret, og det er besluttet at havnen tager initiativ til en høring 
af alle havnens brugere og interessenter med det formål at få lavet en samlet be-
hovsafklaring, der kan føre til at vi laver en plan for havnens  og havnens områders 
langsigtede udvikling. 

Til det formål bedes alle havnebestyrelsens medlemmer konsultere deres baglande, 
således at vi kan mødes på et tidspunkt og få deres ideer, forslag og behov formule-
ret, præsenteret og diskuteret. Heri vil ”Fritid ved Vandet” -projektet  antageligvis ind-
gå som et ligeværdigt forslag. 

Derigennem er målet at vi får sat rammerne og målet for havnens udvikling, samt sik-
rer at de berørte parter er behørigt hørt og inddraget i processen. 

Jeg forestiller mig vi sigter mod et møde sidst i november, således at alle har haft lej-
lighed til at sikre et mandat i deres forskellige baglande. Den lokale beboerforening vil 
også blive inviteret med, og ligeså vil foreningen bag ”Fritid ved Vandet”, således at vi 
kan fastholde på de erfaringer og informationer, der er indsamlet i den proces. Hel-
muth har venligst tilbudt at finde et passende sted at mødes, og vi kommer tilbage 
med en dato. 

Endvidere vil havnebestyrelserne have deltaget i strategidiskussion for havnenes og 
”Det Blå Vordingborgs” udvikling, der er planlagt til havnerådsseminaret 2 november, 
og de vil således kunne inkludere dette i deres dialog med medlemmerne. Til infor-
mation - ”Det Blå Vordingborg” er en arbejdstitel for den samlede planlægning af de 
maritimt orienterede aktiviteter og aktører. Det er endnu ikke kommunikeret ud gene-
relt eller nærmere defineret, men indikerer at planerne for de enkelte havne på koor-
dineret vis bør støtte op om kommunens overordnede vision og mål. 

Jeg sender denne mail til de adresser på havnebestyrelsesmedlemmer jeg har. Hvis 
der er flere bestyrelsesmedlemmer, der bør modtage denne beder jeg jer venligst om 
at videresende. Denne mail er endvidere sendt CC til Hans Thormod Nielsen, der re-
præsenterer foreningen  ”Dalen”. Hans, du må meget gerne konsultere dine med-
lemmer og høre dels om I ønsker at deltage i dette arbejde, og i bekræftende fald 
begynde en diskussion om hvordan I gerne ser udviklingen. Herudover er denne mail 
sendt CC til deltagerne i dagens møde i Præstø. 

I mellemtiden hører jeg meget gerne hvis der er kommentarer eller spørgsmål til det-
te. 

Venlig hilsen 

Anders Søren Arfelt 
Havnechef 
Telefon: 55 36 25 23 
Mobil: 24764192 
anar@vordingborg.dk 
Afdeling for trafik park havne 

mailto:anar@vordingborg.dk
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Havne og overfart 
Vesthavnen 5 
4760 Vordingborg 

Hej Anders 

Det ser meget fint ud, og det er den meddelelse, som jeg nu også referer videre til 
projektet ’yderområder på forkant’, hvor Præstø med bl.a. projektet ’Fritid ved Vandet’ 
er udvalgt som eksempelområde. Vær opmærksom på, at der ikke er tale om inddra-
gelse af en lokal beboerforening, men om Præstø Lokalråd, der har stået som tov-
holder på potentialeplanen ’Fritid ved Vandet’. Kontaktpersoner der bør involveres i 
det kommende arbejde og som bør modtage mødeindkaldelser er: 

Henny Lemvig Jørgensen, formand for Præstø Lokalråd, hennyogperlj@palaug.dk 

Hugo Højgaard, formand for Foreningen Fritid ved Vandet, hugohojgaard@gmail.com 

Endvidere ser Vibeke Møgelvang de Neergaard og jeg frem til at indgå og følge det 
videre arbejde med en samlet opdateret og fælles forankret plan for Præstø Havn 

Venlig hilsen 

Claus Lyngby Petersen 
Udviklingskonsulent 
Telefon: 51 53 19 17 
clp@vordingborg.dk 
Afdeling for Strategi og Implementering 

Uagtet vi er af den opfattelse, at behovsafklaring tidligere er afdækket gennem processen 
med Fritid Ved Vandet, vil vi deltage med en positiv holdning til emnet. 

PSK´s repræsentanter i havneudvalget deltager i mødet. 

 

Ad 9. Evaluering af efterårsfesten 

 Festen blev gennemført med ca. 50 deltagere. 

Trods manglende engagement og deltagelse fra medlemmer på arrangerende 
bro, lykkedes det med, indsats fra formand, enkelte deltagere fra broen og nog-
le af bestyrelsens øvrige medlemmer, at få arrangeret en god hyggelig fest.  

Som arrangør af efterårsfesten for 2017 har Marina Wichmand Nielsen meldt 
sig.  

 

 
 

mailto:hennyogperlj@palaug.dk
mailto:hugohojgaard@gmail.com
mailto:clp@vordingborg.dk
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Ad 10. Standernedhaling den 16/10 2016 

Standernedhalning den 16/10 Peter Nielsen holder talen, Steen spiller og Hanne,  

Asker og deres hjælper står for forplejningen. 

AG: der mangler medhjælpere 

Maj-Britt, Karin og Peter assisterer. 

 

 
Ad. 11 Rengøring - opfølgning 

Tinas rengøring hvordan er det gået siden sidst. 

Aktion: 
PN fremlagde rengøringsaftalen med Pernilles Rengøring og PN tager kontakt til Pernille for 
at tilpasse aftalen til antallet og tidspunkter for aktiviteter i lokalerne. 

 

12 Eventuelt 

 Nytårskur – d. 8/1 2017:  

Arrangeres af: 

Flemming og Sanne og 
Maj-Britt og Tommy 
  
Annonceres på PSK hjemmeside 

 

 PSK – Facebook gruppe 

På PSK hjemmeside indsættes Information om den oprettede 
gruppe, herunder hvordan man tilmelder sig. 

 

 PSK – faste mailadresser til formand og kasserer 

  Der etableres faste mailadresser til klubbens formad og kasser: 

  formand@psk.dk 

  kasserer@psk.dk  

mailto:formand@psk.dk
mailto:kasserer@psk.dk

