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PSK bestyrelsesmøde 

Dagsorden 

Dato : 15-8-2016 
Tid : 18:00 
Slut kl. : 21:30 
Sted : Dambæks Havehus 

Deltagere : 5 

Maj-Britt Pedersen (MP), Lars B Rasmussen (LBR), Peter Nielsen (PN), Per Vesterholm (PV), Per 
Johansen (PJ),  

Afbud: Helen Teper (Kasserer), Jesper Olsen (JO), Christian Knudsen (CCK), Asger Buntzen (AB), 
Karin Hultfeldt (KH) 

______________________________________________________________________________ 

1.Godkendelse af dagsorden 

2.Godkendelse/underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 07.06.2016 

3.Medlemsstatus (Helen). 

4.Økonomi, regnskab 2016,  budgetopfølgning (Helen). 

5.Status udvalgene (Per V.). 

6.Fritid Ved Vandet (Per V.). 

7.Punkt til dagorden fra Anne Sofie Overgaard, Jens Jespersen og Jens Sohl Jensen.  

8.Lokalfordele (Per V.).  

9.Efterårskapsejlads/fest. 

10. Eventuelt 

  

Ad. 1 

Godkendtes. 

Ad. 2 

Godkendelse/underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 07.06.2016 godkendt på Mail. 
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Ad. 3 

Hvor mange medlemmer er der nu, efter rykkerproceduren? 
 
Antal medlem pt.: 257 
Fordeler sig således: 
Aktive: 189 
Passive: 32 
Juniorer: 12 
Vinterbadere: 24 

Action: PV rekvirerer liste fra Helen over hvilke medlemmer der evt. er blevet udmeldt efter 
sidste rykkeromgang. 
 

Ad. 4 

Regnskab indtil nu, holdt op imod budget. Ingen nævneværdige afvigelser. Det ser dog ud til, at 
der muligvis skal ændres i enkelte udgiftsposteringer. 

Action: 

JO følger op med kasseren angående oprettelse af konto til postering af stævneindtægter 
fra f.eks. Faxe Kondi Cup. Desuden udbedes regnskab over Faxe Kondi Cup fra Jolleafde-
lingen. 

JO rekvirerer posteringsliste fra kasseren ang. konto 3120-3150 og 3410-20, da der muligvis 
skal omposteres på enkelte udgifter. 

Det er pga. det lave rentemarked desværre ikke lykkedes at placere yderligere frie midler til for-
rentning på min. 1%. Der holdes løbende øje med mulighederne. 

Har vi fået medlemstilskud fra Kommunen? Ja, kasseren oplyser per mail, at der er søgt, og at 
beløbet er bevilget. Det konkrete beløb vil fremgå ifm. næste budgetopfølgning. 

Ad. 5 

Pba. tidligere afholdt møde med udvalgene, har bestyrelsen udbedt sig aktivitetsstatus, samt in-
formation om hvor mange der deltager i klubbens aktiviteter? Alle udvalg på nær Trygjollen har 
meldt tilbage. 

Action: 

PV rekvirerer liste fra Volmer over aktive kursister i Sejlerskolen, samt følger op med de 
enkelte udvalg i det omfang det er nødvendigt. 

PN følger op med Trygjollen for en status. 

Der er indkommet forslag fra KAPudvalget vedr. vedligeholdelse af det gamle røde klubhus. For-
slagsstillerne anslår, at der skal bruges ca. Kr. 15.000-20.000. 
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Bestyrelsen bekræfter, at der ikke er budgetteret med en udgift i den størrelsesorden. Såfremt det 
vurderes, at der skal bruges et mindre beløb f.eks. til indkøb af maling og pensler, er bestyrelsen 
positive, men vil gerne forlods orienteres om omfanget. Hvis det derimod vurderes, at det er på-
krævet med den større udgift, anbefales det, at forslagsstillerne udarbejder en mere konkret plan, 
der kan indarbejdes i budget 2017. 

Ad. 6. 

Der er ikke noget nyt at berette vedr. projektet siden vi havde møde med tre bestyrelsesmedlem-
mer fra Fritid ved Vandet ved sidste bestyrelsesmøde. 

Trods gentagne opfordringer fra bestyrelsen, er det desværre ikke lykkedes at finde PSK med-
lemmer, der ønsker at repræsentere PSK i projektet. Bestyrelsen opfordrer fortsat medlemmer til 
at melde sig. 

Ad. 7. 

Bestyrelsen har modtaget følgende skrivelse fra tre PSK medlemmer. 
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Efterfølgende sendte formand PV den 22. juli følgende svar: 

” Hej Anne Sofie Overgaard, Jens Jespersen og Jens Sohl Jensen 
 
Undertegnede blev kontaktet af Henny fra Lokalrådet som fortalte mig, at efter at den del at Projekt 
Fritid Ved Vandet som DGI stod for og som PSK havde bevilget penge til var afsluttet, stod man 
tilbage med et overskud på 4.000 kr som ikke var blevet brugt til det de var bevilget. 
Hun ville vide hvad der skulle ske med pengene, og jeg sagde at vi ville drøfte det i bestyrelsen og 
derefter vende tilbage. 



 

Side 5 af 6 

PSK 
Bestyrelsen 

 
En enig bestyrelse besluttede på det efterfølgende bestyrelsemøde at pengene som ikke var ble-
vet brugt til det de var bevilget til,skal føres tilbage til PSK. 
 
I mail af den 23/6 til Jens Jespersen opfordrede jeg til at Fritid Ved Vandet kunne sende en an-
søgning til et givne projekt, så vil bestyrelsen efterfølgende behandle ansøgningen. 
 
Bestyrelse opfordrede på den seneste Generalforsamling medlemmerne til at melde sig til at del-
tage i arbejdet med Fritid Ved Vandet, efterfølgende blev opfordringen lagt ud på hjemmesiden og 
jeg har selv ved to lejligheder hvor mange medlemmer var til stede opfordret til, at man meldte sig 
som repræsentant for PSK. 
 
Bestyrelse har gået direkte til medlemmer personligt og opfordret dem til at deltage, dog uden re-
sultat. 
 
Bestyrelsen gjorde det klart over for generalforsamlingen at dette arbejde skal drives af medlem-
merne og at bestyrelsen ikke havde mulighed for at deltage. 
 
Bestyrelse bakker op omkring de medlemsaktiveiter der er i PSK, men aktiviterne skal drives af 
medlemmerne, for kun derved har de aktiviteter en berettigelse og vil kunne overleve. 
 
Der står ikke skrevet i vedtægterne, at hvis medlemmerne ikke vil deltage i diverse udvalg, så skal 
bestyrelsen tage over. 
 
Bestyrelse vil ikke tvinge medlemmerne til at udføre frivillig arbejde. 
 
PSK deltager som det er i dag i Fritid Ved Vandet, igennem sit deltagelse i Havnebestyrelsen hvor 
vi har 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant siddene. 
 
Undskyld mig, men hvis et projekt er af en sådan karakter at man skal tvinge medlemmerne til at 
deltage, så har det efter min bedste overbevisning ikke nogen berettigelse. 
 
Ha' en god dag mvh. PSK Per Vesterholm” 

 

Bestyrelsen diskuterede ovenstående information, og er uenige med de tre medlemmers konklusi-
on, at en tidligere beslutning om bevilling af midler til projekt Fritid ved Vandet skulle være blevet 
omgjort. Pengene var jo bevilget til arbejdet med projektet under givne forudsætninger, og ikke til 
den nystiftede forening Fritid ved Vandet. Det faktum at Lokalrådets formand selv henvendte sig til 
PSK, for at høre hvad vi ønsker at gøre med midlerne, vidner jo om, at hun selv godt vidste, at 
forudsætningerne havde ændret sig. 

Dette ændrer imidlertid ikke ved, at bestyrelsen fortsat er positive overfor projekt Fritid ved Vandet, 
og vil se positivt på en eventuel bevilling af midler, såfremt PSK modtager en officiel ansøgning fra 
den nystartede forening Fritid ved Vandet. 
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For så vidt angår beslutningsforslaget der beskrives i ovenstående brev fra de tre PSK medlem-
mer, vurderer bestyrelsen, på det givne grundlag, ikke at kunne bevilge Kr. 4.000,-, da vi ikke har 
modtaget en ansøgning fra FvV. En sådan ansøgning bør i øvrigt f.eks. indeholde oplysninger om 
hvad konkret midlerne skal bruges til, samt hvilke andre interessenter der er blevet spurgt og/eller 
har bevilget midler? 

Ad. 8  

PV har modtaget henvendelse fra LokalFordele om at deltage i projektet. 

Action: PV svarer, at bestyrelsen desværre ikke har mulighed for at deltage på de annonce-
rede datoer. 

  
Ad.9 

Efterårskapsejlads/fest: 

Tovholder for festen er Michael fra broen ved det grønne te-hus. Der afholdes møde den 23/8. 

MP og PV planlægger at deltage. 

 
Ad.10. 

Enkelte medlemmer har ytret sig om mangelfuld rengøring af Dambæk’s Havehus. 

Action: PN følger op med Pernilles Rengøring for at få en skriftlig beskrivelse af rengø-
ringsaftalen. 

Næste møde: Tirsdag den 11. oktober kl. 18:00 i Dambæk’s Havehus.  

 

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 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  
Asger Buntzen Suppleant Medlem af Havnebestyrelsen hanneogasger@gmail.com 40 11 57 33 
Helen Teper Kasserer  kasserer@psk.dk 21 13 23 13 
 


