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PSK Ekstraordinær Generalforsamling  

REFERAT 

 

Dato: 8/10 2014 

Tid: 19:00 

Sted: Den Gamle Toldbygning 2. sal, Havnepladsen 10, 4720 Præstø 

Deltagere:  64 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.: Bo Manderup blev enstemmigt valgt til dirigent. 

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

Ad 3.: Erling Jensen og Niels Traberg blev enstemmigt valgt som stemmetællere. 

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

Leif Jeberg (formand PSC og næstformand PSK) gennemgik i grove træk hvordan forløbet 

med Vordingborg Kommune var foregået, og oplyste, at al relevant information omkring 

denne sag kan findes på PSK hjemmeside.  

Leif Jeberg fortalte yderligere, at Christian Knudsen, som formand PSC og næstformand 

PSK, da forhandlingerne med Vordingborg Kommune (VK) startede, har fået mandat af 

PSK og PSC til at forsætte og afslutte forhandlinger med Vordingborg Kommune også ef-

ter sin fratrædelse som bestyrelsesmedlem i PSK og PSC. 

Leif Jeberg berettede om, at denne aftale er blevet godkendt af Vordingborg Kommune på 

kommunalbestyrelsesmøde den 28/8 2014 og hvis PSK generalforsamling stemmer for af-

talen, vil den have virkning – med tilbagevirkende kraft, fra den 1/9 2014. 
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Christian Knudsen fik herefter ordet, og fortalte omkring processen i grove træk. 

 

A.: Konsekvenser ved et ja fra PSK:   

Havnen vil drifts- og anlægsmæssigt være uændret, dog således at PSC ejes 100% af 

Vordingborg Kommune og med en havnestyrelse hvor PSK bl.a. vil være repræsenteret. 

Hvordan VK derefter tilrettelægger den overordnede drift er udenfor PSK´s indflydelse. 

I grove træk handles aktiver imellem de to parter, så VK fremover besidder de 2 broer nr. 3 

og nr. 4 samt pladsen, og de tilhørende bygninger. Det Røde Klubhus er fortsat PSK, og 

PSK lejer herefter Dambæks Havehus og Thehuset på de i aftalen skitserede fordelagtige 

lejekontrakter. 

(Christian kom fejlagtigt til at oplyse, at PSK overtog Dambæks Havehus, men vi lejer det 

kun, dog på en fra VK uopsigelig 30 års kontrakt – opsigelsesfrist fra PSK er 15 år).  

Der vil således kun være en part, der driver havnen som ét hele, og PSK vil koncentrere 

sig om at drive sejlklub. 

PSK har fået byggeret på nyt klubhus på ca. 200 m2 på sejlklubbens areal, og dette er ind-

arbejdet i ny lokalplan af VK, og en forudsætning for at aftalen er gældende. 

PSK vil forsat kunne benytte 2. sal i Toldbygningen samt stueetagen i Det Røde Pakhus 

vederlagsfrit i de næste 5 år, hvor byggeretten er gældende for arealet på sejlklubpladsen. 

Vordingborg Kommune betaler PSK ca. kr. 5.400.000.- i alt for at overtage aktiverne fra 

PSK, hvoraf de ca. 870.000,- er delingen af de tilkøbte aktiver igennem de sidste 40 år.  

Halvdelen udbetales når PSK generalforsamling har vedtaget aftale om udtrædelse af 

PSC. Resten betales i 2 lige store rater i år 2016 og -17. 

Toldbygningen, sanitetsbygning og broer vil overgå til Vordingborg Kommune.   

 

 

B.: Konsekvenser ved et nej fra PSK: 

Med virkning fra 1/1 2016 er PSC opløst, da VK har opsagt aftalen. 

PSK vil herefter eje bro 3 + 4, Det Røde Klubhus, pladsen med 2 slædesteder samt en toi-

letbygning og modtage ca. kr. 870.000,- fra Vordingborg Kommune som kompensation for 

de PSC aktiver, som Vordingborg Kommune overtager ved opløsning af PSC. 
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PSK vil herefter stå for drift og vedligeholdelse af ovennævnte ejendom, og vil dermed 

skulle tage stilling til, hvordan dette kan lade sig gøre. Dette er der på nuværende tids-

punkt ikke gjort nogen drøftelser om i bestyrelsen i PSK 

Der var ikke mødt tilstrækkelige stemmeberettiget medlemmer op til foretage en endelig 

afstemning om vedtagelse af aftale med Vordingborg Kommune. 

Den fremlagte aftale blev vedtaget/godkendt enstemmigt af de fremmødte, hvorfor dirigen-

ten kunne konstatere at en ny ekstraordinær generalforsamling indkaldes i henhold til ved-

tægterne med det formål at få aftalen endeligt vedtaget. 

 

Ad 5.: Beslutning om ændringer af PSK vedtægter som følge af opløsningen af PSC  

 

Leif Jeberg informerede, at en vedtægtsændring for PSK er relevant, hvis PSK udtræder 

af PSC. 

Det har hidtil været således, at formand i PSK er næstformand i PSC og formand i PSC er 

næstformand I PSK. Derfor er man ved opløsningen nødsaget til at få lavet denne æn-

dring. 

Leif Jeberg informerede om at vedtægtsændrings forslag har foreligget de seneste 6 må-

neder og at dette alene er justeringer i forhold til at PSK udtræder af PSC. 

Der var ikke mødt tilstrækkelige stemmeberettiget medlemmer op til foretage en endelig 

afstemning om vedtagelse af nye vedtægter for PSK. 

Det fremlagte forslag blev vedtaget/godkendt enstemmigt af de fremmødte, hvorfor diri-

genten kunne konstatere at en ny ekstraordinær generalforsamling indkaldes i henhold til 

vedtægterne med det formål at få nye vedtægter endeligt vedtaget. 

 

Eventuelt: 

Christian Knudsen og Leif Jeberg understregede at takster og øvrige forhold i forbindelse 

med leje af havnepladser i fremtiden alene vil være et spørgsmål mellem Vordingborg 

Kommune og de enkelte lejere af bådpladser.  

PSK vil i fremtiden formodentlig være repræsenteret i en havnestyrelse hvis medlemmer 

vil repræsentere foreninger, erhvervsdrivende, kommune o.lign. med interesse for og om-

kring havnens drift og udvikling.  
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Flere i forsamlingen roste det store arbejde, der er gjort i forbindelse med forhandlingerne 

med Vordingborg Kommune og resultatet heraf. 

 

Ny ekstraordinær generalforsamling afholdes den 4/11 2014 kl. 19.00 i den gamle Told-

bygning, 2. sal. Separat indkaldelse udsendes i henhold til vedtægterne. 

 

Helen Teper (referent) 


