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PSK bestyrelsesmøde 

REFERAT 

Dato : 14-2-2017 
Tid : 18:00 
Slut kl. : 21:30 
Sted : Dambæks Havehus (CCK står for maden) 

Deltagere : 9 

Maj-Britt Pedersen (MP), Peter Nielsen (PN), Per Vesterholm (PV),  Karin Hultfeldt (KH), Jesper 
Olsen (JO), Christian Knudsen (CCK), Asger Buntzen (AB), Per Johansen (PJ), Annette Vester-
holm (AV) Kasserer medhjælper 

Afbud: Lars B Rasmussen (LBR) 

Efter punktet ad.4 forlod Christian mødet da han var syg 

______________________________________________________________________________ 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse/underskrivelse af referat fra d. 13.12.2016 
3. Regnskab og budget 
4. Kl.:19:00 Fritid ved Vandet gæster Jesper Kjærulff & Jan Michelsen 
5. Vinterbaderne overrækkelse af stige 
6. Generalforsamling 16. marts 2017 
7. Lokaler Peter Nielsen 
8. Eventuelt 

  
Ad. 1 
Godkendelse af dagsorden 
Ad. 2 
Godkendelse/underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 13.12.16 - godkendt på Mail. 
Ad. 3 
Regnskab, budget og medlemsstatus (Annette & Jesper) 
  
Regnskab: 
Regnskabsudkast for 2016, udvisende underskud på kr. 87.032, samt egenkapital pr. 31/12 2016 på kr. 6.209.049, blev 
gennemgået og indstilles til generalforsamlingen til godkendelse. 
  
Budget: 
Budgetforslag for 2017, udvisende budgetteret underskud for 2017 på kr. 63.539, samt forventet egenkapital pr. 31/12 
2017 på kr. 6.145.510, blev gennemgået og indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
Regnskabsmaterialet forelå i udkast, og blev derfor ikke underskrevet af bestyrelsen. 
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JO sørger for ”underskrifts indsamling” inden offentliggørelse / afholdelse af generalforsamling. 
  
Medlemsstatus:  
  

PSK	Medlemsoversigt	2016 
       

           

  

Oplyst	
31/12-
15 

korrektion	
31/12-15 

Korrigeret	
1/1-16 

Tilgang udmeldte ekskl. 
Ændring Pr.	

31/12  

 
Aktive	*1) 215 -16 199 11 -16 -1 -6 193 

 
 
Passive 34 

 
34 5 -6 	 -1 33 

 
 
Juniorer 22 -6 16 1 -4 	 -3 13 

 
 
Vinterbadere 9 

 
9 15 0 	 15 24 

 
 
i	alt 280 -22 258 32 -26 -1 5 263 

 
           
           
 

Korrektionen til medlemskartotek pr. 31/12-15 
      

 
vedrører primært medlemmer som er  

      
 

ekskluderet grundet manglende betaling af 
      

 
kontingent. 

         
           
 

I aktive medlemmer indgår et æresmedlem. 
      

           Ad. 4. 

”Til 
Præstø Sejlklub  

Ved deltagelse på en række møder omkring projekt Fritid ved Vandet er det blevet klart at der ikke er helt klarhed over 
hvorledes Vordingborg Kommune stiller sig i forhold de krav og tidsfastsættelser der er stillet i den indgåede aftale 
mellem Præstø sejlklub og Vordingborg Kommune.  

Vordingborg Kommune ønsker at havneområdet i Præstø samlet bliver udviklet således at Præstø også fremadrettet vil 
fremstå som et interessant bosætningsområde for alle aldersklasser, og derfor være behjælpelig i udviklingen af en 
fælles samlet udviklingsplan for hele havnen.  

En klar fælles udmelding fra alle aktører vil være et stort aktiv omkring fremskaffelse af de eksterne midler som vil være 
nødvendige for at gennemføre en sådan plan.  

Såfremt denne fælles udmelding kan tilvejebringes vil Vordingborg Kommune indgå aktivt i det fremtidige forløb.  

Vordingborg Kommune ønsker således herved at understrege, at såfremt Præstø sejlklub ønsker at indgå i det samlede 
arbejde omkring udviklingen af Præstø havn, vil Vordingborg Kommune være særdeles smidig omkring de beskrevne 
tidsfrister.  

Vi vil meget gerne tilbyde at deltage i et møde med Præstø Sejlklubs bestyrelse for yderligere at forklare ovenstående 
hvis sejlklubben ønsker det.  
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En kopi at denne henvendelse vil som orientering blive sendt til alle interessenter omkring udviklingen af havnen i 
Præstø.  

Mange gode hilsner  

Jan Michelsen Udviklingsdirektør Vordingborg Kommune  

Jesper Kjærulff 
Kultur og Fritidschef Vordingborg Kommune ” 

 

Jesper & Jan kom med et oplæg, hvor de fortalte at de aktivt vil deltage i ledelsen af udvikling af havnen. 

Vi foreslog at man skulle deltage med 2 kandidater fra hver aktive bruger af havnens faciliter. 

Det aftaltes, at Vordingborg Kommune, til PSK, vil fremsende et ”Letter of Intent” som bekræfter at PSK´s byggeret, 
brug af Lokale på Skipperkroen, samt brugsret til Pakhus, forlænges med et år, svarende til den tid der forventes at 
medgå ved sondering af mulighederne for at opføre nye klubfaciliteter i samarbejde med øvrige relevante aktører. 

Vi tilkendegav at vi som bestyrelse, ville deltage aktivt i det fremtidige arbejde, under kommunens ledelse, med forbe-
hold for vores førnævnte brugsret/byggeret. 

Ad. 5. 
Vinterbaderne indvielse af den nye trappe. 
Karin & Per V. deltog 
 

PV tager kontakt med Bente omkring deres rapportering af medlemmer til PSK. 
 

Ad. 6. 
Ændringer af kontingentbetegnelse for passive medlemmer, støttemedlemmer som ikke har stemmeret på generalfor-
samlingen og medlem af Dansk Sejlunion. 
 
Indkaldelse til generalforsamling via mail til dem som har oplyst deres mail.  
Øvrige indkaldes via brev. 
 
PJ & PV laver teksten og rundsender det til bestyrelsen. 
 
Ad. 7. 
Lokaler: 
PN fortalte omkring brugen af klubbens lokaler med hensyn til døre som ikke skal lukkes og hvordan man indstil-
ler varmepump.  
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Ad. 8.  
Eventuelt: 
 
PN meddelte at Trygjolle-udvalget havde plan om at sende en ansøgning om en ny trygjolle. 
Bestyrelse opfordrede Trykjolle-udvalget til at komme med et oplæg, som vil være et punkt på et efterfølgende besty-
relsesmøde. 
 
Orientering fra Asger omkring Havnens dag lørdag den 10/6. 

Kort gennemgang af aktiviteterne. PSK deltager med Trygjollen, evt. ungdomsafdeling og åben båd arrangement. Årets 
tema er åben båd!!! Vi kan også have en stand til hvervning af nye medlemmer og evt. åben båd med sejlads. 
 
Endvidere har jeg forpligtet PSK til åben båd arrangement den 6/8-2017, hvor der også er hvervning af medlemmer på 
programmet. Den 6/8 vil der være havnemarked arrangeret af Linda fra Cafe Mocca. Nikolaj prøver at få noget igang 
omkring fjordsvømning. 

Referatet er lavet af JO-PJ-PV. 

 

 

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 
kasserer@psk.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 
 


