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9. oktober 2015 
 
 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Præstø Sejlklub 
den 8. oktober 2015 kl.19:00 i Pakhus8, Præstø Havn 

 
 

1. Valg af dirigent - PSK’s formand, Per Vesterholm (PV) bød velkommen, og erindrede forsamlingen 
om, at den siddende bestyrelse’s mandat fra seneste ekstraordinære generalforsamling var, at ind-
kalde til aftenens møde, hvor en ny bestyrelse skulle vælges. PV foreslog Ole Thomsen (OT) som 
dirigent, som blev valgt uden modkandidater. OT takkede for valget, og konstaterede at generalfor-
samlingen var lovligt indvarslet. 

2. Valg af referent – Lars B Rasmussen (LBR) blev valgt. 
3. Valg af stemmetællere – Niels Jørgen Trabjerg og Viggo Bo blev valgt 
4. Valg af bestyrelse – OT forklarede forsamlingen, at den bestyrelse der nu skulle vælges, kun blev 

valgt frem til næste ordinære generalforsamling i marts 2016. Syv personer havde på forhånd tilken-
degivet, at de ønskede at stille op til bestyrelsen. OT bad disse lave en kort præsentation af sig selv 
og deres bevæggrunde for at stille op. Herefter blev følgende syv personer valgt uden modkandida-
ter: 
 Lene Gurskov 
 Jesper Olsen 
 Lars B Rasmussen (LBR) 
 Peter Nielsen 
 Christian Knudsen (CK) 
 Per Johansen 
 Per Vesterholm (PV) 
 
Karin Hultfeldt og Flemming Jensen havde på forhånd tilkendegivet, at de ønskede at stille op som 
suppleanter til bestyrelsen. Begge personer blev valgt uden modkandidater. 
 
OT forklarede, at LBR i kraft af sin indtræden i bestyrelsen, ikke længere kunne bestride sit hverv 
som bilagskontrollantsuppleant. I stedet valgtes Erling Jensen uden modkandidater. 
 

5. Orientering om projekt Fritid ved Vandet – PV refererede til møde af 8. september 2015 indkaldt 
af Lokalrådet i Præstø, hvor PSK samt Præstø Roklub var inviteret til en orientering om projektet -  
bl.a. fra DGI’s tegnestue, som har udarbejdet et skitseforslag. Forud for denne ekstraordinære gene-
ralforsamling var der også udlagt baggrundsmateriale for projektet på PSK’s hjemmeside 
www.psk.dk 
 
PV pointerede at PSK indenfor de næste fire år, står overfor nogle vigtige valg for fremtiden, idet 
klubbens råderet over Skipperkroen’s øverste etage samt Det Røde Pakhus’ underetage udløber. 
Inden da, skal PSK have lavet en plan for, hvor klubbens aktiviteter hidrørende fra disse lokaler skal 
henlægges? Én mulighed kan være at blive en del af projekt Fritid ved Vandet. 
 
CK supplerede med en grundig gennemgang og baggrund for projektet, og tilkendegav at han per-
sonligt er meget positivt stemt overfor projektet. Bl.a. fordi han mente, at det vil være stærkt medvir-
kende til at fastholde og udbygge et fremtidigt højt aktivitetsniveau på havnearealerne. 
 
Mogens Poulsen supplerede, at forundersøgelsen nu er afsluttet, og DGI’s tegnestue ikke længere 
er med. I stedet drives projektet videre af Lokalrådet, hvor det hele tiden har været forankret. 
 
Derefter fulgte en livlig debat om projektet, hvor der blev stillet mange spørgsmål fra forsamlingen. 
 
Jens Jespersen og Jens Sohl Jensen, der hidtil har været PSK’s repræsentanter i projektet, forkla-
rede bl.a., at det på intet tidspunkt har været diskuteret, at PSK med sin betydelige formue, skal væ-
re med til at finansiere etableringen af projektet. 
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Til slut konkluderede OT, at der syntes at være en overvejende stemning blandt de fremmødte, for at 
PSK fortsat skal være med til at præge projektet. Således blev den nyvalgte bestyrelse opfordret til 
at udpege repræsentanter fra PSK til det fremtidige arbejde i projektgruppen. 
 

6. Status på økonomi/medlemmer - PSK’s kasserer, Helen Teper (HT), orienterede forsamlingen, at 
første rate á Kr. 2,5 mio fra Vordingborg Kommune’s køb af Præstø Havn nu er betalt til PSK. 
 
Per 30/9-2015 følger klubbens indtægter og udgifter forholdsmæssigt det vedtagne budget. 
 
Dags dato har PSK totalt 269 betalende medlemmer. 
 
Per 1/6 har PSK oplevet en tilgang i form af 8 aktive, 5 ungdom og 3 passive medlemmer. 1 aktivt 
medlem har meldt sig ud. Ca. 40 medlemmer er stadig i kontingentrestance. 
 
Fsa. kontingentrestancerne meddelte PV at den nyvalgte bestyrelse hurtigst muligt vil følge op, og 
om nødvendigt udmelde medlemmer der fortsat ikke betaler, iht. udmeldelsesprocedurerne i klub-
bens vedtægter. 
 

7. Eventuelt – Formanden for Havneudvalget, PV, orienterede om, at der omkring 1/11-2015 afventes 
en redegørelse fra Vordingborg Kommune’s havnechef ang. renovering og uddybninger omkring Bro 
6. 
 

Et medlem forespurgte, om det var muligt at publicere PSK’s medlemsliste på klubbens hjemme-
side? OT konkluderede, at bestyrelsen skal undersøge om det er muligt og lovligt, men at det som 
minimum kræver godkendelse på en generalforsamling. 

Jens Jespersen efterspurgte et højere informationsniveau på hjemmesiden. PV forklarede at al til-
gængelig information er blevet lagt ud, og takkede i den forbindelse Leif Jeberg for hjælp med dette. 
Men PV forklarede samtidig, at relevant information ikke blot kan forventes at komme fra bestyrel-
sen, og opfordrede derfor PSK’s velfungerende udvalg til at fremsende information til ham. 

Hanne Bramsted efterspurgte om der bliver afholdt standernedtagning i år? PV bekræftede, og at in-
formation vil tilgå snarest på www.psk.dk 

OT afsluttede generalforsamlingen kl. ca. 21:00 med et trefoldigt leve for PSK, og takkede for en god 
og konstruktiv generalforsamling. 


