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10. marts 2014

Mødereferat

PSK Ordinær Generalforsamling

Tid 4. marts 2014, kl 19.00 til 23.00

Sted Pakhus 8, Præstø Havn

Agenda 1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Bestyrelsens beretning

5. Beretning/årsrapport for Præstø Søsportscenter til godkendelse

6. Den reviderede årsrapport til godkendelse

7. Behandling af indkomne forslag

Beslutning af punkterne 7.A og 7.B suspenderes, fordi kommunalbestyrelsen
ikke kan nå at behandle opløsningsaftalen. Der vil blive givet en nærmere re-
degørelse herfor, som tillige kan læses på psk.dk.

A. Fremlæggelse af forhandlingsforslag til godkendelse ang. opløsning af PSC
mm.

B. Fremlæggelse af forslag til godkendelse ang. vedtægtsændringer som
konsekvens af pkt. 7 A.

C. Fremlæggelse af forslag til godkendelse ang. indkøb af erstatningsmo-
tor til skolebåden.

D. Forslag til ændringer af vedtægterne v/ Viggo Boe Hansen. (se det på
psk.dk)

8. Planer for det kommende år

9. Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent og pladsleje
til godkendelse

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
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På valg er:
Lars B Rasmussen (modtager ikke genvalg)
Christian Knudsen (modtager ikke genvalg)
Christian Petersen (modtager ikke genvalg)
Leif Jeberg (modtager genvalg)

11. Valg af bestyrelsessuppleanter

På valg er:
Susanne Hessner (modtager genvalg)

12. Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleant

På valg er:
Karin Wedendahl (modtager genvalg)
Knud Røgilds (modtager genvalg)
Per Vesterholm – suppleant (modtager genvalg)

13. Eventuelt

Referencer Alle dokumenter vedr generalforsamlingen kan hentes her:

www.psk.dk/psk-generalforsamling-marts-2014/

Resultat 1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen og foreslog Bo Manderup Jensen til dirigent.

Bo blev valgt med applaus.

2. Valg af referent

Susanne Hessner blev valgt.

3. Valg af stemmetællere

Henrik Shmidt og Niels Jørgen Traberg blev valgt.

4. Bestyrelsens beretning

Formanden redegjorde for udviklingen og nye tiltag. Lars Rasmussen kom bl.a.
ind på, at vi i årets løb har fået ny kasserer og ny redaktør af PM. Derefter fulg-
te en introduktion til fremtiden, herunder forhandlingsoplægget vedr afslutning
af samarbejdet med Vordingborg Kommune om PSC. Et grundlag, der lægger
op til en bedre økonomi for PSK og muligheden for at den nye PSK bestyrelse
kan koncentrere sig om at drive sejlklub med betydeligt mindre administrativt
arbejde.

Formanden nævnte den positive udvikling af Præstø Madmarked, som har
styrket PSKs regnskab. Tillige nævnte formanden, at vi desværre har været
forfulgt af en del hærværk og indbrud i Dambæks Havehus. Udendørs belys-
ningen har været smadret adskillige gange og en kaffemaskine er blevet stjålet.
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Formanden sluttede med at konkludere, at PSKs fremtid tegner lyst og ønske-
de held og lykke med fremtiden.

Formanden kunne på et spørgsmål fra salen oplyse, at vi pt i sejlklubben er 354
betalende medlemmer, herunder 290 aktive.

Beretningen blev taget til efterretning

5. Beretning/årsrapport for Præstø Søsportscenter til godkendelse

Formanden for PSC, Christian Knudsen, gennemgik kort statistikken fra 2013
for gæstesejlere, som viser en stigning i antallet af børnefamilier og antallet af
anløb viser en stigning på 7 %.

Knap så optimistisk ser det ud med statistikken over bådejere i Præstø. Der var
50 udmeldte, 23 indmeldte og 9 interne flytninger. Fire bådejere havde benyttet
sig af den nye ordning med ikke at betale indskud, mod derimod at betale en 30
% højere leje.

Det blev endvidere nævnt, at Jes er blevet ansat som havneassistent i det for-
gangne år, og at havnen har fået meget positive omtaler på sociale medier og
på forskellige havneportaler.

Formanden oplyste, at der er kommet ny asfalt på havnen, Dambæks Havehus
er blevet malet og en y-bom skulle erstattes pga isskade (forsikring dækkede).

Røgeribygningen er blevet solgt på tvangsauktion, og åbner til april som restau-
rant.

Status for de eksisterende forretninger på havnen i 2013 lød således: En flot
indsats er leveret af de handlende på havnen, hvilket er positivt for både
Præstø havn og by.

Bro 3 skal renoveres. Derudover er der pt ikke de store anlægsudgifter. Tilsan-
ding pga den nye pælebadebro, der erstattede pontonbroen, forudses at føre til
stigende udgifter til uddybning.

Formanden gennemgik årsregnskab og budget. Indtægter er de samme i 2013
som forrige år. Resultat er tilfredsstillende selv efter betaling af renter på lån.

Resultatet er bedre end andre havne i kommunen (den eneste med overskud).

Det blev oplyst at takstbladet er uændret, dvs samme priser for 3. år i træk, og
budgettet er godkendt af den gamle bestyrelse.

Kommunen har efter kommunevalget udnævnt 2 nye repræsentanter udover
Bo Mandrup til bestyrelsen for Søsportscentret i 2014.

På et spørgsmål fra salen om, hvad det kostede at udskifte broerne efter isens
ødelæggelser, dvs den lange bro og bro 4, svarede formanden: 3,8 mio kr i alt
incl fjernelse af de gamle broer.
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På et spørgsmål om effekten af de nye elmålere kunne formanden suppleret af
havnefogeden svare, at besparelserne er som forventet.

Christian Knudsen sluttede med at ønske en god sæson for alle på Præstø
havn.

Christians beretning og budget for PSC blev godkendt.

6. Den reviderede årsrapport til godkendelse

Formanden fremlagde årsrapporten, som kan ses på psk.dk.

Årsrapporten blev godkendt.

7. Behandling af indkomne forslag

Pkt 7.A Fremlæggelse af forhandlingsforslag  til godkendelse ang. opløs-
ning af PSC mm samt 7.B Fremlæggelse af forslag til godkendelse ang.
vedtægtsændringer  som konsekvens af pkt. 7 A

Afstemning om disse to punkter kunne desværre ikke gennemføres, fordi kom-
munalbestyrelsen ikke har haft lejlighed til at godkende opløsningsaftalen, som
vi har forhandlet os frem til med kommunens forvaltning. Kommunens jurist
fandt i tolvte time ud af, at det er ulovligt, at kommunen sælger Dambæks Ha-
vehus til PSK, således som man ellers var blevet enige om. Det viser sig, at det
ikke er lovligt at sælge en ejendom fra en matrikel uden at sælge matriklen
med.

PSC vil altså fortsat eksistere frem til kommunalbestyrelsen godkender aftalen,
hvilket forventes at kunne ske den 27. marts. Og da opløsningen af PSC er
forudsætningen for de planlagte ændringer af vedtægterne, vil disse således
heller ikke kunne bringes til afstemning.

Christian Knudsen gennemgik i store træk forhandlingsforløbet med kommunen
og det opnåede resultat. Der havde helt fra start være enighed om, at det over-
ordnede fælles mål for forhandlinger skulle være, at havnen over for sejlere og
turister fortsat skulle fremtræde som en og kun en havn. Det skulle undgås, at
forhandlingerne skulle resultere i en splittelse af havnen i en kommunal havn
og en havn ejet af PSK.

Christian Knudsen glædede sig da osse over, at dette mål var blevet indfriet
med det foreliggende forhandlingsresultat.

Viggo Boe Hansen roste forhandlerne for flot arbejde, men havde dog en be-
mærkning til pkt 14 i aftalen vedr opførelse af en ny bygning på sejlklubbens
gamle havneareal ved det Røde Klubhus. Det er vigtigt, at byggehøjden bliver
forøget med mindst 1,5 m for at sikre mod højtvandsindtrængning. Erfaringerne
viser, at en ny bygning skal opføres mindst 1,5 m over grundplan, hvis over-
svømmelse skal kunne forhindres.

Mogens Poulsen, jolleafdelingen og Leif Andersson, Kapsejladsafdelingen
spurgte ind til arealbenyttelsen efter at kommunen overtagelse af havnen: Vil
det være havneledelsen, der bestemmer, hvor jollerne eller andre både må
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placeres, og hertil er svaret, Ja!

Kommunen har vedtaget en model for drift af havnene, som omfatter et havne-
råd med repræsentation af havnens brugere, og her vil PSK naturligvis blive
repræsenteret, men med hvor mange stemmer vides ikke.

Peter Nielsen spurgte, om området omkring det Røde klubhus, som PSK må
anvende, vil blive særligt markeret? Og hertil er svaret Nej!

Peter Nielsen spurgte: Hvis forhandlinger bryder sammen, skal PSK ifg ved-
tægterne for PSC tilskødes det område, PSK i sin tid indskød i PSC. Hvis dette
område er forurenet, kan PSK så i givet fald blive gjort ansvarlig for rensning af
området? Christian Knudsen svarede, at det kunne PSK ikke, idet det er foru-
reneren af grunden, der har ansvaret for bortfjernelse af forureningen.

Tom Kristensen: Hvad er fremtiden for havnefogeden? Bliver der en fast havne-
foged for den kommunale havn? Christian Knudsen svarede, at det er op til
kommunen, men han tror ikke på, at ideen om at slå havnefogedjobbet sam-
men med vej- og parkmænd bliver til noget.

Den forventelige plan for det videre forløb ser således ud. Aftalen skal først
godkendes af Teknik og Miljøudvalget, derefter af Økonomiudvalget for endeligt
at blive besluttet af kommunalbestyrelsen, som forhåbentlig vil kunne ske den
27. marts.

En godkendelse aftalen vil betyde, at kommunen overtager havnen med tilba-
gevirkende kraft pr 1. januar 2014.

Bestyrelsen bad om generalforsamlingens tilslutning til, at forhandlingerne med
kommunen kan fortsættes på det grundlag som aktuelt foreligger.

Generalforsamlingen gav enstemmigt sin tilslutning til dette.

For at bevare kontinuiteten i forhandlingerne med kommunen og kontakten til
havneledelsen indtil kommunen endelig overtager havnen, anbefalede besty-
relsen, at generalforsamlingen gav sin tilslutning til, at Christian Knudsen fortsat
vil kunne varetage kontakten til kommunen og havneledelsen på disse vilkår,
at:

1. Christian Knudsen, som har ledet forhandlingerne med kommunens forvaltning,
gives mandat til som PSKs repræsentant at føre forhandlingerne med kommunen
frem til endelig godkendelse.

2. Christian Knudsen refererer til PSKs bestyrelse og sammen med denne forestår
indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling hurtigst muligt efter kommunal-
bestyrelsens forventelige godkendelse af aftalen, som den foreligger pr 4. marts
2014.

3. Christian Knudsen fortsat skal være PSKs forhandlingsrepræsentant, som sammen
med bestyrelsen forhandler den endelige aftale på plads, såfremt kommunalbesty-
relsen mod forventning skulle forlange ændringer til den pr 4. marts foreliggende
udgave af aftalen.

4. Christian Knudsen, i overgangsperioden fra den 4. marts og frem til havnens ende-
lige overdragelse til kommunen, får mandat til med referat til bestyrelsen at forestå
kontakten til havnefogeden vedrørende den daglige ledelse af havnen.
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Generalforsamlingen gav enstemmigt sin tilslutning til dette.

7.C Fremlæggelse af forslag til godkendelse ang. indkøb af erstatnings-
motor til skolebåden.

Lars begrundede forslaget om at anskaffe en ny motor til skolebåden. Herefter
udspandt der sig en længerevarende debat om, hvorvidt vi skulle udføre et to-
talt gennemsyn og renovering af skolebåden, eller om vi skulle sælge den og i
stedet anskaffe nogle joller eller supplere skolebåden med et par folkebåde,
som tillige kunne udlejes til bådløse medlemmer, etc.

Det var en livlig debat, som dirigenten til sidst måtte stoppe med bemærknin-
gen om, at der forelå et konkret forslag til afstemning, og at det alene var det
forslag, der skulle tages stilling til.

Man gik derefter over til afstemning.

Bestyrelsens forslag blev godkendt med alle stemmer, på nær to, som
afholdt sig fra at stemme.

7.D Forslag til ændringer af vedtægterne v/ Viggo Boe Hansen

Der udspandt sig en engageret debat om for eller imod et direkte valg af besty-
relsesformanden på generalforsamlingen.

Viggo havde foreslået, at der skulle nedsættes et udvalg med det formål at op-
datere vedtægterne 2011 og i den forbindelse anbefaledes det, at opdateringen
skulle omfatte et direkte valg af formanden på generalforsamlingen.

Men da bestyrelsen allerede havde opdateret vedtægterne, som var blevet lagt
på psk.dk, anbefalede Christian Knudsen, at generalforsamlingen stemte nej til
Viggos forslag, og han tilføjede, at Viggo, hvis han ønskede det, kunne frem-
sætte et forslag om ændring af valgproceduren, når vedtægterne skal opdate-
res efter kommunen har godkendt aftalen om opløsning af PSC.

Dirigenten satte derefter Viggos forslag til afstemning.

Forslaget blev forkastet med alle stemmer på nær en stemme. Og en
stemte for forslaget godkendelse.

8. Planer for det kommende år

Lars fremlagde de kommende planer. De førstkommende opgaver for den nye
bestyrelse bliver færdiggørelsen af forhandlingerne med kommunen. Derefter
skal der arbejdes med planerne for fremtiden, feks bebyggelse af den plads
ved Trygjollens container, forhandlingsresultatet omfatter.

Herefter gennemgik afdelingsformændene deres planer for det kommende år.
Planerne for de respektive afdelinger kan ses på psk.dk.




