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5. november 2014

PSK Ekstraordinær Generalforsamling

REFERAT

Dato: 4/11 2014
Tid: 19:00
Sted: Den Gamle Toldbygning 2. sal, Havnepladsen 10, 4720 Præstø

Deltagere: 31 Stemmeberettigede medlemmer af PSK

_________________________________________________________

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Godkendelse af aftale med Vordingborg Kommune om opløsning af PSC
5. Beslutning om ændringer af PSK vedtægter som følge af opløsningen af PSC
6. Eventuelt

Ad 1.: Peter Johan Nielsen blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten kontrollerede at general-
forsamlingen var rettidigt indkaldt. De udsendte indkaldelser var poststemplet den 13. oktober og
overholder dermed indkaldelsesfristen på 3 uger. Generalforsamlingen var dermed lovlig.

Ad 2.: Helen Teper blev enstemmigt valgt som referent.

Ad 3.: Erling Jensen og Knud Erik Reichel blev enstemmigt valgt som stemmetællere.

Ad 4.:Godkendelse af aftale med Vordingborg Kommunen om opløsning af PSC:

Christian Knudsen fortalte kort om korrektioner i forhold til forrige ekstraordinære generalforsam-
ling af den 8. oktober 2014. Korrektionen er, at Vordingborg Kommune – af juridiske årsager - ikke
må og kan frasælge ejendommen Dambæks Havehus. Derfor lejer PSK denne bygning på en af
Vordingborg Kommune i 30 år uopsigelig lejekontrakt, til en nuværende årlig leje på kr. 9.200,-.

Byggeret på en eventuel ny opført bygning på 150 kvm er gældende i 5 år, udformning og place-
ring den skal være ifølge den nye lokalplan. I de 5 år har PSK ret til at benytte 2. salen i den gamle
toldbygning og stueetage i det røde pakhus uden beregning.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget og er gældende med tilbagevirkende kraft fra den 1. septem-
ber 2014.
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Ad 5.: Beslutning om ændringer af PSK vedtægter som tølge af opløsningen af PSC
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 6,: Eventuelt:
Christian Knudsen opfordrede til forsamlingen, at man vil se på fremtiden med åbent sind og nye
øjne og at bestyrelsen og projekt "ny kurs" får opbakning. Jes Lysdahl Boldsen opfordrede i denne
sammenhæng til, at medlemmer åbent fremkommer med forslag og gode id6er til fremtidens PSK.

Der vil den 10. november blive afholdt et stiftende havnebestyrelsesmøde hvor PSK er inviteret til
at deltage med en repræsentant. Jo flere medlemmer af PSK, jo bedre og stærkere vil PSK stå i
denne sammenhæng.

Christian Knudsen berettede, at han er meget glad for, at denne sag er kørt igennem og at det
enstemmigt blev vedtaget. Christian udtrykte et stærkt ønske om at fremtiden vilgå godt og man-
ge nye unge mennesker tilkommer til klubben - og han opfordrede de ældre medlemmer til at tage
rigtigt godt imod disse unge mennesker.

Formand Jes Lysdahl Boldsen takkede Christian mange gange for han store bidrag og fantastiske
arbejde i denne sag. PSK medejerskab af PSC er nu ophørt, men vi er alle forsat medlemmer i

PSK.
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Peter Nielsen

Dirigent ved generalforsamling

Jes Lysdahl Boldsen

Formand for bestyrelse PSK
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