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Indbydelse til møde vedr. evt. nyt klubhus: 

 

Bestyrelsen glæder sig til at se dig torsdag den 7. September 2017 kl. 19.00 i Caféen –
Præstø skole 
Hvis du kan komme har du mulighed for at sætte præg på et eventuelt hus som vil være til 
glæde for Præstø Sejlklub medlemmer i fremtiden. 

 

Du vil  dermed være med til at skabe rammerne for udnyttelse af den byggeret som PSK har, og 
du får dermed indflydelse på, hvad PSK´s kommende bygning skal kunne rumme. 

Med baggrund i mødet, nedsættes der nogle arbejdsgrupper, som referere til den af bestyrelsens 
nedsatte projektgruppe, deres opgave er, at arbejde videre med et skitseforslag til et nyt klubhus.  
 
Bestyrelsen vil så, på den kommende generalforsamling fremsætte arbejdsgruppens skitseforslag 
til et nyt klubhus.    
 
Nedenstående er referatet fra generalforsamlingen Tirsdag den 29. marts 2016  

Bestyrelsen fremlægger på den ordinære generalforsamling i 2018 et skitseforslag og et økono-
misk overslag over et byggeri ifm. den byggeret, som PSK har fået stillet til rådighed af Vording-
borg Kommune som en del af aftalen vedr. opløsningen af Søsportscenteret. Denne bygge-
ret tillader PSK at opføre en bygning på 150 m2. 
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Vandsportens By:  

Uanset udfaldet af projekt ”Vandsportens By” har bestyrelsen som nævnt forpligtet sig til, at frem-
lægge et forslag til udnyttelse af PSK’s byggeret, på næste års generalforsamling i marts. Dette er 
grunden til, at vi arbejder med begge projekter parallelt.  

Bestyrelsen deltager med Næstformand Peter Nielsen og formand Per Vesterholm i styregruppen 
under ledelse af Vordingborg kommune ved: Jesper Kjærullf og Jan Michelsen. 

I gruppen deltager også repræsentanter for  Roklubben, Paddel/kajakklubben, Præstø Bådejerklub 
og Lokalrådet.  

 
 Fællesnævnere for brugerne af havnens område og dens faciliteter:  

•Projektet bør fokusere på et geografisk afgrænset område (vandsportens by) 
•Ønsker om ”klassiske klubfaciliteter”: Møder, omklædning og bad, grej, tørrerum (evt. udendørs-

brusere, sauna og øvrige ”spa”-faciliteter.) 
•Ønske om at styrke ungdomsarbejde, herunder muligheder for at tilbyde ”vandsport” bredt (give 

de unge mulighed for at ”shoppe rundt”… ) 
•Fokus på tilgængelighed , P-arealer ,…. 
•Infrastruktur, herunder isætning, opbevaring af både, håndtering af joller, kajakker, boards o.s.v…. 
 

PSK deltager i 4 arbejdsgrupper nedsat af styregruppen. 

Følgende personer fra PSK deltager i arbejdsgrupperne.: 
 

• Bygninger: Peter Nielsen, tlf. 30306465, e-mail: pjnpr@mail.tele.dk  
o –  Egne 
o –  Fælles 

• Udenoms-arealer: Per Vesterholm, tlf. 25268200, e-mail: pvras@icloud.com 
o –  Egne 
o –  Fælles 

         Logistik: Asger Buntzen, tlf. 40 11 57 33, e-mail: hanneogasger@gmail.com  

o –  Brug af området 
o –  Tilgængelighed / til og fra 

Den samlede udvikling:Johanne Braun tlf 26433947e-mail:johannebraun00@gmail.com 

o –  Havnens udvikling 
o –  Kobling til byen 
o –  Børn og unge , bosætning, fællesskab 
o –  Fundraising 

  

mailto:pjnpr@mail.tele.dk
mailto:pvras@icloud.com
mailto:hanneogasger@gmail.com
mailto:johannebraun00@gmail.com


 

Side 4 af 6 

PSK 
Bestyrelsen 

Kapsejladsudvalget:   

Onsdagssejladserne er startet op igen efter sommerferien.  

Mød op onsdag aften og vær med til at deltage i en succes – starten går kl. 18.30.  

DM for IF. Den 18-19. August afholder Præstø Sejlklub DM, Kapsejladsudvalget har brug for din 
hjælp, hvis du  har mulighed for at hjælpe så kontakt Niels (Røde) tlf. 24454874 
snat@stofanet.dk 

Sidste onsdagsejlads er den 27. September. 

 

Ungdomsafdelingen: 

Tirsdag Den 15. August kl. 17:30 starter undervisningen af børn/unge sejlere op igen efter som-
merferien. 

Vi har modtaget et sponsorat på 5.000 kr til nye sejl fra Fonden for Sjællandske Medier A/S / Dag-
bladet, Næstved. 
 
Kiropraktor Ib Laursen Adelgade 5, 4720 Præstø har sponseret et ny sejl til Laserjollen (Bølgehøv-
len) en jolle som han for år tilbage har sponseret til PSK. 

Vi er rigtig glade og stolte over opbakningen til ungdomsafdelingen fra ovennævnte. 

 

Lokaleudvalget/Onsdagsmorgenholdet: 

Der skal lyde en stor tak til jer, som så efter vores følgebåde og holdt dem flydende men vi andre 
sejlede rundt i sommerlandet. 

 

Turudvalg: 

I Weekenden  den 18-20 august har turudvalget  planlagt en fællestur til Nyord …tilmelding er                                                     
nødvendig(da jeg skal købe bøffer) så kontakt mig på mail: annette.vesterholm@icloud.com tlf 
25268215 senest onsdag den 16. August prisen bliver 100 kr pr person for maden… mvh Turud-
valget Annette & John 

 

TRYG jollen: 

Holder øvedag med tur til Fed havnen den 12-13 august 

mailto:snat@stofanet.dk
mailto:annette.vesterholm@icloud.com
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J afholder klubseptember 

Jolleudvalget: 

Den 9. September afholdes klubmesterskab. 

Den 15.-17. September er der jolletræf på Aarresø 

 

Sejlerskolen 

2 elever kom ikke til prøve i praktisk sejlads inden sommer, der afholdes nye prøver i september. 

 Skolebådens spiler er fundet frem så elever der ønsker det nu også trænes i denne disciplin, så 
elever fra PSK ikke bare får dueligheds bevis men rent faktisk også kan håndterer en båd 

Teoriundervisning starter i uge 43.  

Modul 1 inden jul hedder 'Den gode gast'.  

Modul 2 fortsætter efter jul. 

Der er informationsmøde i starten af oktober vedrørende vinterundervisning. 

 

Facebookgruppe: 

Der er oprettet en lukket facebook gruppe for PSK medlemmer. Du kan bruge denne hvis du har 
indlæg som kan interesserer andre medlemmer. 
https://www.facebook.com/groups/1731331850463584/ 

Facebookgruppen er medlemmernes egen platform, og er som sådan ikke en del af Sejlklubbens 
officielle kommunikation. 

 

PSK.DK: 

Hvis du har brug for mere information brug da psk.dk som bliver opdateret løbene. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1731331850463584/ 
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Kontaktinformation – Bestyrelsen: 

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 
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