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PSK Ekstraordinær Generalforsamling  

REFERAT 

 

Dato: 23-04-2015 

Tid: 19:00 

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

_________________________________________________________ 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent  

2. Valg af referent  

3. Valg af stemmetællere  

4. Bestyrelsens beretning  

5. Den reviderede årsrapport til godkendelse  

6. Behandling af indkomne forslag  
6.1. Forslag fra Anni og Knud Reichel: ”PSK repræsentanter i havnebestyrelsen på-lægges at ville arbejde for at Præstø 
Havn tilslutter sig Frihavnsordningen kommunens lystbådehavne imellem” Forslaget er trukket tilbage af Anni og Knud 
Reichel 

6.2. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægter §7 afsnit 2 og 3 vedrørende offentliggørelse af indkaldelse til generalfor-
samling. Forslag: ”Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den tredje tirsdag i marts måned uden yderligere 
indkaldelse og varsel. Forslag der ønskes generalforsamlingen til stillingtagen skal være bestyrelsens formanden eller 
næstformand i hænde per E-mail senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden for generalfor-
samling skal offentliggøres på PSK hjemmeside 7 dage før afholdelse sammen med bilag og dokumenter, der skal be-
handles på generalforsamlingen. ”  

6.3. Leif Jeberg følgene modforslag til bestyrelsens forslag til vedtægtsændring: § 6, 2. afsnit ændres således: Den ordi-
nære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af 
dagsorden. Indkaldelsen offentliggøres på PSK hjemmeside og sker ved e-mail til med-lemmerne. Det er medlemmernes 
eget ansvar at sikre, at deres aktuelle e-mailadresse er oplyst og registreret hos PSK kasserer."  
7. Planer for det kommende år.  

8. Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent til godkendelse  

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er Michael Støvring, Flemming Jensen og Niels Thulin Johansen – alle mod-
tager genvalg. Anne Sofie Overgård er i løbet af året indtrådt i bestyrelsen fra plads som suppleant. Mogens Poulsen 
opstiller til valg til bestyrelsen, hvorfor Anne Sofie Overgård genoptager sin position som suppleant.  

10. Valg af bestyrelsessuppleanter  

11. Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleant  

12. Eventuelt  
 

 

Ad 1.: Christian Knudsen blev enstemmigt og med akklamation valgt som dirigent. Christian Knudsen konstaterede at 

generalforsamling var korrekt varslet og indkaldt til afholdelse. 

 

 

Ad 2.: Dirigent forespurgte om der i forsamlingen var en person, der ville påtage sig ansvar og opgave som referent. 

Dette var ikke tilfældet, hvorfor bestyrelsesformand Jes Lysdahl Boldsen påtog sig hvervet. 

 

 

Ad 3.: Viggo Boe Hansen og Anne Sofie Overgård påtog sig ansvaret og blev enstemmigt med akklamation valgt til 

stemmetællere. 
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Ad 4.: Bestyrelsens beretning – fremlagt af formanden for bestyrelsen – blev taget til efterretning af generalforsamlingen.  

Flere medlemmer udtrykte generel utilfredshed med informationsniveau og –hastighed (nu hvor PM ikke længere udkom-

mer). 

En generel stor taknemmelighed over at Knud Røgilds har ydet stor indsats i forhold til at holde PSK hjemmeside kø-

rende/opdateret; men der blev udtrykt klart ønske om en ”langtidsholdbar” løsning, hvor man ikke er afhængig af special-

kompetencer hos frivillige medlemmer af PSK. 

Et akut ønske var at få umiddelbar tilgang til referater fra havnebestyrelsens møder. Leif Jebjerg tilbød at påtage sig op-

datering af menupunktet vedr. havnen – Peter Nielsen (Formand for og en af PSK repræsentanter i havnebestyrelsen) 

tager kontakt med Leif Jeberg desangående. 

På spørgsmål til forsamlingen fra bestyrelsen hvorvidt der var generel stemning for en ”betalt ydelse i forbindelse med 

udvikling og drift af hjemmeside” – udtryktes ingen generel enighed. Bestyrelsen blev pålagt at udarbejde konkret forslag 

i denne forbindelse. 

Per Vesterholm foreslog, at der udsendes forespørgsel til medlemmer med opfordring til at påtage sig hvervet frivilligt og 

ulønnet.  

Forslag fra forsamlingen var også at kombinere opgaven som webmaster med opgaven som kasserer/sekretær. 

Peter Nielsen henviste til hjemmeside han har udarbejdet for TRYGjolleudvalget og foreslog at man overvejer en ”sim-

pel” hjemmeside af samme type.  

Leif Jeberg oplyste at han gerne sætter yderligere personer ind i opbygning og funktion af nuværende hjemmeside; men 

under den betingelse at sådanne personer er kompetente WordPress brugere. 

Jens Jespersen udtrykte generelt ønske om ”hurtige” informationer – evt via E—mail. 

 
 

Ad 5.: Årsrapport blev fremlagt til godkendelse. Jolleafdeling havde spørgsmål til eget afdelingsresultat og blev anvist, at 
dette korrekt fremgik af rapport. 
Bestyrelsen blev pålagt at offentliggøre detaljeret regnskab for 2014 på PSK hjemmeside. 

 
 

Ad 6.: 
Pkt 6.1: var inden mødet trukket tilbage af forslagsstillere 

 
Pkt 6.2 blev af bestyrelsen trukket tilbage idet bestyrelsen erklærede at de mente at pkt 6.3 var et bedre forslag. 

 
Pkt 6.3: Leif Jeberg redegjorde for baggrund for forslag.  
Lars Rasmussen forespurgte, hvorledes en administration og praktisk udførelse påtænkes udført.  
Dirigent Christian Knudsen opfordrede til, at forslag afvises på baggrund af forventede fremtidige general-forsamlinger, 
hvor ganske væsentlige investeringsemner måske skal behandles. Det vil derfor være væsentligt, at indkaldelser for 
fremtiden foregår per brev til hvert enkelt medlem. 
En generel debat om anvendelse af E-mail som medie for indkaldelser fandt sted.  
Leif Jeberg erklærede, at det var væsentligt at kasserer blev instrueret til at udføre nødvendigt administrativt arbejde og 
opgaver i denne forbindelse. 
Bestyrelsen oplyste, at der ikke foreligger en detaljeret arbejds- og opgavebeskrivelse for kasserer – en sådan blev efter-
lyst af flere medlemmer. 
 
Herefter trak Leif Jeberg sit forslag tilbage. 
 
Ved enstemmighed blev vedtaget dirigentens forslag om at bestyrelsen skal indkalde pr. brev til ordinær generalforsam-
ling afholdt marts 2016. Samtidig udarbejder bestyrelsen forslag til ny procedure for indkaldelse, som så kan behandles 
på denne generalforsamling. 
 
Flere medlemmer erklærede sig villige til at udføre det praktiske arbejde i forbindelse med udsendelse af disse indkaldel-
ser. 
 
 
Ad 7.: Hvert enkelt udvalg redegjorde for planer i det kommende år. Specielt sejlerskole og ungdomsudvalg udtrykte be-
kymring omkring manglende frivillige kræfter. Samtidig var der stor tak fra alle udvalg til de frivillige, der udfører et enormt 
arbejde og indsats. Udvalgs planer og kalender offentliggøres og kan ses på PSK hjemmeside. 
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Ad 8.: Bestyrelsen fremlagde tre budget scenarier. Alle baseret på identiske omkostningsbudgetter, der tager udgangs-
punkt i de enkelte udvalgs udtrykte og til bestyrelsen fremsendte ønsker. Dirigenten forklarede at eneste forskel imellem 
disse, der alle udviste et budgetteret underskud på ca. 100.000,- kr, var kontingenttakst og grundlag idet bestyrelsen 
havde estimeret forskellige indtægtsscenarier. 
Dette blev af flere kommenteret som ”uambitiøst”. 
Dirigent efterlyste et ”0-punkts budget” som tidligere fremsat. 
Per Vesterholm mente at man skulle ”opjustere” kontingent hvert år. 
Jens Jespersen anførte et forslag om at et medlemskab skulle være kontingentfrit første år – dette blev afvist af flere 
medlemmer. 
 
På dirigentens forslag blev omkostningsposter i budget som fremsat godkendt/vedtaget enstemmigt. 
 
Forslag fra Ole ”Tjow” at kontingent for 2015 justeres: 
 
Aktive medlemmer:  600,- kr per år 
Passive medlemmer:  300,- kr per år 
Junior medlemmer:  300,- kr per år 

 
 Blev enstemmigt vedtaget. 
 
 Jens Sohl Jensen foreslog at man ved udmeldelse skulle foretage en forespørgsel om årsag mm. 
 
  

Ad 9.: Michael Støvring og Flemming Jensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer, Anne Sofie Overgård og Mo-

gens Poulsen blev ligeledes valgt som bestyrelsesmedlemmer.  

 

 

Ad 10.: Niels Thulin Johansen og Per Vesterholm blev valgt som bestyrelsesmedlems suppleanter. 

 

 

Ad 11.: Knud Røgilds og Asger Buntzen blev valgt som bilagskontrollanter og Lars Rasmussen som bilagskontrollant 

suppleant.  

 

 

Ad 12.: Bestyrelsen oplyste at arbejde med at simplificere og opdatere kontoplan fortsætter; men kan forventes at tage 

en del tid.  

 

Spørgsmål fra medlem om planer i forbindelse med ”Det lille røde klubhus” blev besvaret med reference til møde afholdt 

den 26.03.2015. Beslutninger om klubhuset ligger stille indtil afklaring om Fritid ved vandet. 

Enkelte medlemmer bemærkede, at det var en skuffelse at der ifbm. stander-nedhalingen 2014 ikke var en social sam-

menkomst. I den forbindelse udtrykte flere et ønske om, at bestyrelsen uddelegerer den slags opgaver til medlem-

merne.  Hanne Buntzen meldte sig som tovholder på sociale aktiviteter. 

 

 

 

Christian Capion Knudsen     Jes Lysdahl Boldsen  

Dirigent     Referent 


