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PSK bestyrelsesmøde 

Referat 

Dato : 6-6-2017 
Tid : 20:30 
Slut kl. : 22:00 
Sted : Dambæks Havehus 

Deltagere : 8 

Maj-Britt Pedersen (MP), Lars B Rasmussen (LBR), Peter Nielsen (PN), Per Vesterholm (PV), Per 
Johansen (PJ), Karin Hultfeldt (KH), Asger Buntzen, (AB), Jesper Olsen (JO) 

______________________________________________________________________________ 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Drøftelse af hvem som deltager i møderne i Vandsportens By. 
3. Nedsættelse af et Projekt-udvalg. 
4. Hvor mange kvadratmeter skal huset være i ca. tal? 
5. Eventuelt 

 
 

Ad. 1 

Dagsordenen blev godkendt. 

Ad. 2 

Som nævnt i seneste referat fra bestyrelsesmødet d. 29/5/17, deltog PV og Christian Knudsen på 
vegne af PSK i møde med Vordingborg Kommune ligeledes den 29/5/17. Fra VK deltog Jan Mi-
chelsen (Udviklingsdirektør) og Jesper Kjærulff (Fagchef for Kultur og Fritid), der informerede at 
de fremadrettet vil sætte sig i spidsen for at lede et projekt, der vil have fokus på ” Vandsportens 
By. Det primære udviklingsområde vil således være fra Det Røde Pakhus til og med stranden. 

Der nedsættes nu en styregruppe for projektet bestående af repræsentanter fra: 

Præstø Sejlklub, Præstø Lokalråd, Præstø Bådejerklub, Præstø Roklub, Præstø Kajak og Padle-
klub, Præstø Havn samt Vordingborg Havne 

På den baggrund har bestyrelsen således besluttet, at PSK fremadrettet vil lade sig repræsentere ved 
både klubbens formand (PV)og næstformand (PN). 

Denne beslutning kommer i naturlig forlængelse af formandens beretning ifm. PSK’s ordinære GF 
den 16/3/17, hvor bestyrelsen meldte klart ud, at vi vil deltage aktivt i et sådant projekt under VK’s 
ledelse. 
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Det bemærkes i øvrigt, at foreningen Fritid ved Vandet ikke er deltagende i den nedsatte styregrup-
pe, idet de ikke er en aktør på havneområdet. Bestyrelsen finder det således ikke formålstjenligt at 
deltage i det eventuelt fremtidige arbejde i foreningen, hvorfor PSK’s ”Fritid ved Vandet” udvalg 
hermed nedlægges. 

Ad. 3 

Uanset udfaldet af projekt ”Vandsportens By” har bestyrelsen tidligere forpligtet sig til, at fremlæg-
ge et forslag til udnyttelse af PSK’s byggeret, på næste års generalforsamling i marts.  
 
Derfor har bestyrelsen nedsat en projektstyringsgruppe bestående af Per Johansen, Karin Hultfeldt 
og Asger Buntzen. 
 
Sammen med den øvrige bestyrelse, vil projektstyringsgruppen i september 2017 indkalde alle inte-
resserede PSK medlemmer til en ”work-shop”/arbejdsmøde, for at starte processen med at kortlæg-
ge klubbens fremtidige behov til dette byggeri, samt hvilke eventuelle relevante kompetencer der 
kan bringes i spil blandt medlemmerne? 
 
Det forventes at dette arbejde samtidig vil danne grundlag for PSK’s input til ”Vandsportens By”. 
 
Ad. 4. 
 
Ledelsen i ”Vandsportens By” har bedt aktørerne i projektet om at meddele, hvor mange kvadrat-
meter bebyggelse, man forventer at have behov for? I og med at arbejdet med en konkret behovs-
analyse endnu ikke er startet, blev det besluttet at meddele et anslået behov på 250-300 m2. 
 

Ad. 5. 

Eventuelt: 

 

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 
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 
Asger Buntzen Bestyrelsesmedlem Medlem af Havnebestyrelsen hanneogasger@gmail.com 40 11 57 33 
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 24 28 39 72 
John Nielsen  Suppleant  Johnmarina@mail.dk 26 28 44 79 
Annette V. & Je-
sper O. 

Medlemskartotek & 
Kasserer 

 kasserer@psk.dk 25 26 82 15 

 


