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PSK bestyrelsesmøde 

REFERAT 

Dato : 13-12-2016 
Tid : 18:00 
Slut kl. : 22:15 
Sted : Dambæks Havehus 

Deltagere : 9 

Maj-Britt Pedersen (MP), Lars B Rasmussen (LBR), Peter Nielsen (PN), Per Vesterholm (PV),  
Karin Hultfeldt (KH), Jesper Olsen (JO), Christian Knudsen (CCK), Asger Buntzen (AB), Helen 
Teper (Kasserer) 

Afbud: Per Johansen (PJ) 

______________________________________________________________________________ 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse/underskrivelse af referat fra d. 11.10.2016 
3. Regnskab og budget 
4. Vinterbaderne 
5. Fritid ved Vandet 
6. Ansøgning fra Fritid ved Vandet 
7. Hjertestarteren ved Havnekontoret 
8. Markedsføring af PSK 
9. Ansøgning fra forældre til storjollesejlere 
10. Indlæg fra de tre medlemmer af FVV udvalget 
11. Eventuelt 

 
Ad. 1 

Dagsordenen blev godkendt 

Ad. 2 

Godkendelse/underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 11.10.16 godkendt på Mail. 

Ad. 3 

Regnskab, budget og medlemsstatus (Helen) 

Ingen nævneværdige budgetoverskridelser. Kasseren oplyser, at der ikke er forfaldne restancer til offentlige 
myndigheder. 

Total antal medlemmer d.d.: 264, Aktive 194, 33 passive, 13 ungdom, 24 vinterbadere 

Dette var i øvrigt Helen’s sidste møde, idet hun stopper som kasserer for PSK ved årets udgang. Bestyrel-
sen ønsker at takke Helen for sin indsats i de forgangne år. 
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Ad. 4 

For at imødegå forkerte opfattelser pba. avisartikel i Lokalavisen d. 29/11 har PV modtaget følgende email 
fra vinterbaderne. Der er således ikke udsigt til, at vinterbaderne har tænkt sig at melde sig ud af PSK. 

”Fra: Bente Christiansen <bchristiansen36@hotmail.com> 
Dato: 28. november 2016 kl. 21.52.55 CET 
Til: Per Vesterholm <pvras@icloud.com> 
Cc: rhededal17 <r.hededal@gmail.com>, christian pia <chrispia@mail.tele.dk> 
Emne: Vinterbaderne 

Kære Per 

Lige en lille aftenhilsen for at oplyse dig/sejlklubben om, at vi her til aften har stiftet en forening for vinterba-
dere i Præstø. Vi har et behov for at være lidt mere organiserede. Derudover drømmer vi om at få lidt flere 
aktiviteter iværksat, eksempelvis en mobil sauna. For at søge midler til disse måske kommende aktiviteter, 
syntes vi der er brug for en foreningskonstruktion. Jeg sender jer vedtægterne, når vi har fået dem renskre-
vet 

Og så kan jeg oplyse, at vi for nogen tid siden blev kontaktet af en journalist fra avisen Sjællandske, der 
gerne ville skrive om den nye bro. Han gik ud fra at vi som vinterbadere vil bruge denne.  

Pia og Ruth stillede op til et interview. Desværre har han kraftigt fejlciteret dem. Så når du læser i artiklen, 
der er bragt i dag,at vil vil benytte den nye bro, så er det ikke korrekt. Det vil vi ikke. Vi er rigtig glade for at 
bruge jeres røde havehus til omklædning, og det vil vi blive ved med. Det er også derfor vi sætter stor pris 
på, at I nu har bevilget en ekstra trappe.  

Mange hilsner Bente” 

 
Ad. 5 

PV orienterede fra sin deltagelse på møde ang. FVV d. 29/11 indkaldt af Havnechef Anders Arfelt. Anders 
gjorde det på mødet klart, at som projektet så ud i sit nuværende oplæg, ville det ikke kunne gennemføres 
med havnens tilslutning. Der henvises i øvrigt til vedhæftede emails. 

Action: Der skal laves et svar fra PSK til Anders Arfelt fsa. vores fremtidige ønsker, krav og udfor-
dringer. PV står i spidsen for et udkast, som mailes rundt til bestyrelsen for kommentarer. 

”Cc: Claus Lyngby Petersen <CLP@vordingborg.dk>, Torben Kelm Danielsen <tkda@vordingborg.dk>, Jet-
te Stauner <jsta@vordingborg.dk> 
Emne: Møde 30/11/16 på Cafe Mocca 
 
Kære Mødedeltagere, 
  
Først mange tak for god og konstruktiv deltagelse i mødet i går. Vi endte med at bruge mere tid end forven-
tet, men til gengæld oplevede jeg en god, åbenhjertig og konstruktiv dialog rettet mod at sikre fælles fodslag 
i udviklingen af Præstø havn og havnefronten. 
  
Som aftalt fremsender jeg mine noter og forventninger til projekt Fritid Ved Vandet. Hvis vi kan få lavet et 
samlet dokument med de forskellige brugeres kommentarer til skitseprojektet vil det være en støtte i at kon-
kretisere hvad det er der støttes, og indenfor hvilke rammer projektet tilpasses fremover. Vibeke Møgelvang 
Nørgaard (vine@vordingborg.dk) og Hugo Højgaard (hugohojgaard@gmail.com) vil samle og samskrive de 
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kommentarer I bringer på banen, og som yderligere aftalt beder jeg jer at komme med disse kommentarer 
snarest muligt og helst inden 14 dage. 
  
Om i vil skrive videre på de vedhæftede kommentarer eller lave jeres eget dokument må I selv afgøre, blot 
beder jeg om at kommentarer så vidt muligt struktureres således at de kan indarbejdes i et samlet dokument 
af Vibeke eller Hugo. Hvis slutdokumentet indeholder punkter som andre brugere opponerer imod forventer 
jeg vi diskuterer og afklarer disse hurtigst muligt, således at vi ikke forsinker processen unødigt 
  
Herudover må de arbejdsgrupper der er og bliver etableret for at bringe projektet i hus selvfølgelig på pas-
sende vis involvere havnens brugere. 
  
Der bliver ikke lavet et formelt mødereferat, men Ole har venligst tilbudt at sammenfatte mødets væsentlig-
ste punkter. 
   
Venlig hilsen 
 
Anders Søren Arfelt 
Havnechef 
 
Telefon: 55 36 25 23 
Mobil: 24764192 
anar@vordingborg.dk 
 
Afdeling for trafik park havne 
Havne og overfart 
Vesthavnen 5 
4760 Vordingborg 
  
Vordingborg kommune 
Vordingborg Kommune 
Postboks 200 
Valdemarsgade 43 
4760 Vordingborg 
  
Havneadministrationens noter til skitseprojektet Fritid Ved Vandet: 
  
Mange gode takter i projektet. Stor iderigdom i høringsfasen fra mange brugere, og gode elementer i at tæn-
ke samarbejde og deling af faciliteter mellem havnens brugere. 
Det skitserede projekt er vanskeligt at forholde sig til konkret, idet der forventeligt vil ske store ændringer i 
processen. Eksempelvis må det forventes at myndigheder som Kystdirektoratet vil have indsigelser mod 
elementer i projektet. 
For Havneadministrationen betyder den forventede, men endnu ikke specificerede, tilpasning af projektet at 
det ikke er hensigtsmæssigt at diskutere projektet i detaljer. 
Derimod vil det være befordrende for at sikre opbakning til projektet i dets videre udvikling fremover, at hav-
nens brugere beskriver deres forventninger til projektets udvikling. 
Overordnede kommentarer og forventninger fra Havneadministrationen: 
• Projektet bør understøtte og facilitere samarbejde mellem havnens brugere samt lægge op til en effektiv 
udnyttelse og deling af ressourcer mellem havnens brugere og foreninger. 
• Projektet bør understøtte at havnen og havnens arealer inviterer til at flere mennesker får mulighed for flere 
aktiviteter på vandet. 
• Projektet bør tilstræbe en høj arkitektonisk standard 
• Projektet bør tilgodese de nuværendes havnebrugeres nuværende og forventelige fremtidige og sæsonsty-
rede behov, herunder sæsonopbevaring af både fra havnen og fra foreningen Dalen, der ligger uden for det 
formelle havneområde. 
• Projektet bør understøtte havnens fremtidige vækst i såvel antal brugere som i omfanget af udbudte tjene-
steydelser, samt vækst i ny og innovative anvendelser af havnens vandarealer, herunder flydende konstruk-
tioner. 
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• Projektet må sikre at havnen fortsat kan disponere over havnens arealer til havneaktiviteter, samt at der 
ikke etableres fysiske hindringer for havnens aktiviteter. 
• Projektet bør understøtte havnens forretningsmodel, samt at der på havnen også fremover kan tilbydes et 
bredt udbud af tjenesteydelser. 
• Projektet bør understøtte at private aktører får mulighed for at drive havnerelaterede virksomheder på hav-
nen. 
• Projektet bør fremadrettet udvikles og tilpasses i tæt dialog med havnens brugere, som naturligt vil have en 
nøglerolle i dette arbejde 
• Projektet bør i overensstemmelse med Kommuneplanen sikre, at der etableres et passende antal yderlige-
re parkeringspladser til brug for havnens nuværende og forventede brugere. 
• Projektet bør med fornødent hensyn til havnens kerneaktiviteter understøtte at andre end havnens brugere 
har glæde af havnen, eksempelvis fodgængere, cyklister og løbere. 
• Projektet bør understøtte at havnen sikres en høj grad af sikkerhed især i relation til drukneulykker.” 
  

 
Ad. 6. 

PV har modtaget vedhæftede ansøgning fra foreningen FVV. Efter en grundig drøftelse, besluttede bestyrel-
sen af afvise ansøgningen. Med baggrund i Havnechefens seneste udmeldinger, synes fremtiden for FVV 
usikker. Samme havnechef har i øvrigt forbudt ophængning af plakater på havnen’s område, hvilket ellers 
ville være det naturlige område for PSK at kommunikere på. 

Action: PV informerer FVV om bestyrelsens beslutning. 

” 11-10-16 

Til formanden for Præstø Sejlklub 

Per Vesterholm 

pvras@icloud.com  

På vegne af foreningen Fritid ved Vandet fremsendes hermed ansøgning om frigivelse af 4000 
kr. som Præstø Sejsklub tidligere har bevilget til Projekt Fritid ved Vandet.  

Vi ønsker at anvende dette beløb til kommunikation og information om projektet. Herunder tryk-
ning af større plancher med DGI´s illustrationer af Vandsportens By. Disse plancher forestiller vi 
os placeret rundt omkring i Præstø, for at fortælle og gøre opmærksom på det igangsatte projek-
tet.  

Ifald denne ansøgning imødekommes, kan beløbet indsættes på vores konto 6140 4225635 Møns 
Bank.  

På bestyrelsens vegne 

Hugo Højgaard 

Formand for Fritid ved Vandet” 

Ad. 7. 

TRYG fonden har meddelt, at de ikke længere vil sponsorere den hjertestarter, som i sin tid blev tildelt 
TRYG-jolle gruppen, og ophængt på havnekontoret. De vil derfor forære hjertestarteren til sejlklubben, som 
så til gengæld skal stå for vedligeholdelsen. Da PSK ikke længere er medejer af Præstø Havn, synes det 
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ikke relevant, at sejlklubben bærer denne omkostning. PN har derfor været i dialog med havnefogeden, som 
er positiv overfor, at hjertestarteren overdrages til havnen. 

Action: PN meddeler havnefogeden, at der er grønt lys fra PSK’s bestyrelse til at overdrage hjerte-
starteren til Præstø Havn. 

 

Ad. 8  

Der var en drøftelse af, at PSK bør gøre mere for at informere om sin eksistens og aktiviteter. Både for at 
holde på nuværende medlemmer, men også for at hverve nye, blandt de mange nye bådejere, der strømmer 
til havnen for tiden. Det blev bl.a. drøftet at opdatere PSK’s informationsfolder, ligesom det også bør overve-
jes, at gøre mere på digitale platforme. 

Action: LBR initierer en arbejdsgruppe, som skal komme med et oplæg til en ny velkomstfolder. 

Action: KH indkøber programmet ”Argis Online…”, som en understøtning/udvidelse af PSK’s hjem-
meside. 

Action: PN sikrer, at der via PSK’s hjemmeside, oprettes tre mail adresser: 

 1) Formand@psk.dk; 2) Bestyrelsen@psk.dk; 3) Kasserer@psk.dk 

samt at disse faktisk ender hos rette modtagere. 

Ad.9 

Tre forældre til børn der sejler storjoller i Ungdomsafdelingen, har sendt en forespørgsel/ansøgning til PV. 
Man opfordrer PSK til at bekoste Kr. 26.000 på en opgradering af to af klubbens Laserjoller samt en Feva 
jolle. Derudover ønsker man, at der indkøbes to helt nye Laserjoller til en samlet pris på ca. Kr. 103.000     
Altså en opfordring til at bruge ca. Kr. 129.000 til formålet. Alt dette for at imødekomme den kommende sej-
lersæson. 

Det er imidlertid bestyrelsens vurdering, at en sådan udgift ikke står i rimeligt forhold til antallet af aktive sej-
lere i Ungdomsafdelingen. I stedet bør det overvejes at leje ekstra joller i fornødent omfang. Der forefindes 
masser af ledigt grej rundt omkring i sejlklubberne, som hellere end gerne vil leje ud. 

Action: PV meddeler forældrene, at bestyrelsen ikke har kompetence til at bevilge et beløb i den fo-
reslåede størrelsesorden. Dette skal bevilges af GF.  Bestyrelsen vil dog ikke stille et sådant forslag, 
men henstiller til, at jollerne løbende vedligeholdes så de er i brugbar stand, indenfor Ungdomsafde-
lingens normale budgetramme. 

Ad.10 

CCK fremlagde på vegne af FVV udvalget et indlæg til bestyrelsen, der diskuterer bl.a. hvorledes PSK kunne 
foreslå ændringer af FVV’s vedtægter, medlemsstruktur, bestyrelse osv., samt hvorledes informationsni-
veauet kunne højnes. Samtidig opfordres der til, at PSK påbegynder projekteringen af en bygning, der udnyt-
ter PSK’s byggeret. En sådan bygning bør samtidig være PSK’s bidrag til at igangsætte projekt FVV. 
 
Formanden valgte at konkludere, at indlægget var at betragte som indgivet udelukkende af tre PSK med-
lemmer, idet dets indhold faldt udenfor FVV udvalgets kommissorium. 
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Bestyrelsen diskuterede indlægget, men det fandt ikke tilslutning. 

Bestyrelsen er naturligvis enige i, at der er behov for at projektere en bygning, der udnytter PSK’s byggeret. 
Dette blev jo allerede vedtaget på seneste GF. Såfremt FVV projektet udmunder i en alternativ mulighed, 
kan denne indgå i det endelige beslutningsgrundlag for PSK’s medlemmer. 

 
Action: PV tager initiativ til, at der snarest nedsættes et byggeudvalg. 

 

Eventuelt:  

Kapsejladsudvalget ønsker bevilling til at sende et medlem på banelederkursus. Bør indarbejdes i næste års 
budget. 

PN påpegede, at bestyrelsen mangler en forretningsorden fra de enkelte udvalg i PSK - på nær TRYG-
jolleudvalget. Bør diskuteres yderligere på næste bestyrelsesmøde. 

PSK’s årlige GF planlægges til d. 16/3 – 2017. CCK meddeler, at han ikke genopstiller. 

Næste møde: 14/2-2017 

 

 

KONTAKTINFORMATION 

Navn Funktion Ansvar E-mail Mobil 
Per Vesterholm Formand  pvras@icloud.com 25 26 82 00 
Peter Nielsen Næstformand Webmaster, kontakt til loka-

leudvalget, medlem af Hav-
nebestyrelsen 

pjnpr@mail.tele.dk 30 30 64 65 

Jesper Olsen Bestyrelsesmedlem Medlem af Havnebestyrelsen jesper@the-olsens.dk 20 28 84 50 
Per Johansen Bestyrelsesmedlem  elkafarpjo@gmail.com 30 16 18 71 
Christian Knudsen Bestyrelsesmedlem FVV udvalget christian.knudsen@pkkaps.dk 40 25 15 30 
Maj-Britt Pedersen Bestyrelsesmedlem Klubtøj, standere mm. Majbrittlundp1@gmail.com 40 30 51 15 
Lars B Rasmussen Bestyrelsesmedlem Referent LBrasmussen.dk@gmail.com 21 43 10 34 
Karin Hultfeldt Suppleant  karinhultfeldt@gmail.com  
Asger Buntzen Suppleant Medlem af Havnebestyrelsen hanneogasger@gmail.com 40 11 57 33 
Helen Teper Kasserer  kasserer@psk.dk 21 13 23 13 
 


