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     Den 14. september 2017 
  

  
Præstø Sejlklub  

PM 
Nyhedsinfo fra bestyrelsen: 

  
  Indhold: 
  

• Indbydelse til efterårsfesten 30. september kl. 18:30 i Dambæks Havehus 
• Referat fra temamøde ang. udnyttelse af PSK’s byggeret d. 29/9. 

• Ynglingen: Opfordring fra bestyrelsen. 

• Trygjollen har været i aktion. 

• Standernedhaling 15. oktober kl. 15:00 ved Det Røde klubhus. 

• Kontaktinformation – Bestyrelsen. 
  
 

 
Efterårsfest i Præstø sejlklub 

Lørdag den 30. september 2017 klokken 18.30 i Dambæks Havehus. 

Alle er velkomne til hyggeligt samvær og lidt godt at spise. 

Der serveres platte bestående af: 

Hvide sild. Æg, rejer og kaviar. Røget laks med røræg. Dyrlægens natmad. Roastbeef m. remoulade og ristede løg. Ost, 
brød og smør. 

Kaffe /the og kage 

Der kan købes øl/vand og snaps til rimelige priser. 

Ønsker man vin til maden, bedes man selv medbringe dette. 

Prisen for arrangement er 150 kroner. 

Tilmelding og betaling til mobil pay: 20 28 84 50 eller reg. Nr. 0040 konto nr.: 4470024440             senest 26 september. 

Med venlig hilsen Maj-britt(Louise): 40 30 51 15 og Britta(Jonathan): 51 30 59 93  
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Referat 
Temamøde ang. udnyttelse af PSK’s byggeret 

Dato :7-9-2017 

Tid :19:00 

Slut kl. :21:30 

Sted :Præstø Skole – Cafeen 
Deltagere:ca. 35-40 
  
Ifm. mødeindkaldelsen, havde bestyrelsen udsendt følgende dagsorden: 
”Dagsorden: Drøftelse af nyt klubhus i forbindelse med renovering / modernisering af Præstø havn” 

 

Besluttet på Generalforsamlingen: 
 
Målet med nyt klubhus for Præstø Sejlklub er at: 

• Skabe moderne/tidssvarende faciliteter, der kan rumme alle medlemmer.  
• Sikre at alle aktiviteter, der naturligt falder indenfor sejlsportens område, jvf. klubbens formål, kan rummes 

i et klubhus. 
• Skabe et klubhus, der falder naturligt ind i en ny havns rammer. 
• Sikre at klubhuset indbyder til aktiviteter hele året – både sommer og vinter 
• Bygge et sted, hvor alle medlemmer har lyst til at opholde sig sammen med klubkammeraterne. 

Det er som udgangspunkt ikke tanken, at aftenen skal bruges til at drøfte ændringer på Præstø havn generelt. I aften 

skal vi kun drøfte klubhus. 
Vi vil I bestyrelsen bede jer om at drøfte nedenstående spørgsmål + de spørgsmål, som I selv kommer på. I behandler et 

punkt ad gangen, og vi samler et punkt op ad gangen. I har en time til opgaven. Efterfølgende vil der blive en opsamling 

på ca. 45 minutter.  

Overskrifter samles i et referat. 
1) Hvilke aktiviteter tænker I, at et nyt klubhus skal kunne indeholde? 
2) Hvordan forestiller I jer, at et nyt klubhus kan indrettes, så det tilgodeser flest mulige af ovenstående mål? 
3) Hvor stort tror I, at det skal være? 
4) Hvor mener I, at det nye klubhus skal ligge? 
5) Hvordan skaffer vi flere penge? 
6) Hvordan kommer vi videre med: Det organisatoriske, det tekniske, det arkitektoniske, kommunen (og havnebesty-

relsen) og det økonomiske. 
7) Hvem sidder i ”vores” gruppe (den gruppe, som I nu sidder I) med særlige kompetencer på et af disse områder? Er 

der andre, som vi skal have involveret. 
8) Drøftelse af egne emner/ Det vi ikke har tænkt på. 

  
Venlig hilsen 
Bestyrelsen” 
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Formanden (PV) bød velkommen, og skitserede baggrund og formål med aftenens møde. Herefter blev Flemming Lar-

sen fra sejlklubben Snekken i Vordingborg, introduceret som ordstyrer, med assistance fra Karin Hultfeldt. 
Flemming Larsen forklarede, at de fremmødte gruppevis skulle diskutere og besvare ovennævnte 8 spørgsmål. Der blev 

afsat 1 time til dette, hvorefter besvarelserne blev oplistet på store plancher for hele forsamlingen. 
Der blev dannet 6 grupper, og besvarelserne indkom som følger: 

1) Hvilke aktiviteter tænker I, at et nyt klubhus skal kunne indeholde? 
- Fælles aktiviteter hele året (sociale). Skal kunne huse alle medlemmer. 
- Undervisningsfaciliteter (AV/IT) 
- Køkkenfaciliteter 
- Træningsfaciliteter – vintertræning 
- Værksted 
- Kunne rumme gæstesejlere fra andre klubber – vores gæster. (Er det klubbens opgave?) 
- Toiletter 
- Stort rum der kan deles (skillevæg) 
- Aktivitetsrum for unge – aktivitetsmuligheder 
- Unge skal involveres 
- Opbevaringsrum til grej og joller – herunder master og krudt 
- Omklædningsrum (sauna?) 

  
2) Hvordan forestiller I jer, at et nyt klubhus kan indrettes, så det tilgodeser flest mulige af ovenstående mål? 

- Det skal være lækkert 
- Terrasse (tag) evt. med mulighed for overdækning 
- Stormflodsikret 
- Udvalgsrum – plads til alle udvalg 
- Skal være til helårsbrug 

  
3) Hvor stort tror I, at det skal være? 

- 250-300 m2 (rent ophold og lidt grej) 
- 150 m2 uden grejopbevaring 
  

4) Hvor mener I, at det nye klubhus skal ligge? 
- Der hvor Det Røde Klubhus ligger 
- Gerne halvt ude i vandet 
- Tæt på roklubben v. P-pladsen/det grønne område 
- Fælles faciliteter med roklubben (omklædning etc.) 
- Ved Dambæks Havehus (evt. fjernes) 
- Central placering – så tæt på vandet og havnen som muligt. 
  

5) Hvordan skaffer vi flere penge? 
- Fonde 
- Egne penge 
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- Eksterne sponsorer 
- Der skal være penge til overs 
- Brug max. 3 millioner af egne midler – resten udefra 
- Låne pengene og bruge egne midler til noget andet 
  

6) Hvordan kommer vi videre med: Det organisatoriske, det tekniske, det arkitektoniske, kommunen (og havnebesty-
relsen)og det økonomiske. 
- Lokalplan 
- Arkitektkonkurrence 
- Arkitektskolen 
- Dansk Sejlunion 

 
7) Hvem sidder i ”vores” gruppe (den gruppe, som I nu sidder i) med særlige kompetencer på et af disse områder? Er 

der andre, som vi skal have involveret? 
Bestyrelsen har nedsat en projektstyregruppe bestående af Karin Hultfeldt, Per Johansen og Asger Buntzen. Un-
der denne skal nedsættes en række underudvalg, som skal lave det mere detaljerede arbejde. På mødet blev føl-
gende identificeret: 
Tekniske kompetencer: Hans Larsen, Viggo Boe Hansen, Vagn Jørgensen 
Økonomi/fundraising: Johanne, Hanne (kender en mulig kandidat) 
Kommunalt samarbejde: Per Vesterholm og Peter Nielsen 
Aktiviteter (indhold mm.): ? 
Som det fremgår, meldte der sig ikke mange kandidater. Ordstyreren oplyste med baggrund i et lignende projekt i 
Snekken, at man min. skal bruge 12 personer til arbejdsgrupperne. Under dette punkt fremhævede formand Per 
Vesterholm vigtigheden af at der melder sig kandidater, idet projektet bør forankres blandt medlemmerne.  Besty-
relsen kan ikke løfte opgaven alene. Det er alle medlemmernes hus, og kun medlemmerne kan definere husets 
indretning, placering mm. 
Det blev besluttet, at sprede en opfordring blandt klubbens medlemmer (også alle dem som ikke deltog i aftenens 
møde) om at melde sig til projektet. 
 

8) Drøftelse af egne emner/ Det vi ikke har tænkt på. 
- Fleksibel løsning der også kan rumme klubbens evt. nye aktiviteter om 10 år. 

 Mødet sluttede kl. 21:30, hvor formanden takkede ordstyreren for at have ført forsamlingen sikkert gennem aftenens 
opgave. 

 
Ynglingen: 
 
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at melde sig, hvis man har interesse i at bruge båden og det ansvar som  følger 
med. Hvis det ikke lykkes, vil der blive taget skridt til at afhænde båden.  

Trygjollen: 

Trygjollen fik et opkald fra JRCC den 30/7 kl. 23.50. Trygjollen har et unikt nummer 7040 4720 som ringer til alle der er 
tilmeldt. Den der først tager telefonen bliver ansvarlig for en evt. aktion. Det var et opkald vedr. assistance til eftersøg-
ning på Præstø fjord. Der var observeret nødraketter 3 gange. 
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Trygjollen blev bemandet med Steen Hansen og Ulla Hansen. 

Vi sejlede ud gennem ”lågen” og fandt det blå lys på Trygjollen så helikopteren kunne se os, og kontaktede dem på VHF. 
Det er vigtigt at tænde det blå blink så redningshelikopteren tydeligt kan se os. Hvis de finder os og tror det er os der er 
forulykket spilder de vigtig tid og vi får desuden et ubehageligt blæsevejr hvis de ”hænger” lige over os. 

Nattesyn er lidt specielt, som de fleste måske ved kan man ikke se farver i svagt lys derfra udtrykket ”Om natten er alle 
katte grå”, desuden er afstandsbedømmelsen kraftigt svækket, denne info for at forklarer næste hændelse. 

Ved afsøgning lige nord for holmene så vi noget som faktisk kunne være det vi ledte efter, vi så en meget kraftig person 
med oppustelig redningsvest under regnjakken og et forholds lille hoved der stod på det forholdsvis lave vand og vente-
de næsten urørlig men lidt bevægelse fra side til side (gys), men da vi kom tæt på var det kapsejladsbøje (8) med en 
meget stor måge der sad ovenpå og sov med hovedet under vingen.   

Nogen tid efter blev vi kontaktet af helikopteren, de havde fundet et emne de ikke kunne identificerer fra luften og ønske-
de Trygjollens hjælp til det. Han lyste på emnet og vi sejlede til positionen, men ak det var ”Sælstenen” som fra luften 
måske ikke ligner en sten, vi returnerede til fjorden. Efter nogen tid blev vi kaldt op og informeret om at de ikke kunne 
finde noget og området betragtedes så afsøgt, og indstillede derfor eftersøgningen, vi meddelte at vi også indstillede. 

De fløj hjem og de blå blink på havnen, der formodentligt stammede fra en politipatrulje, forsvandt og vi returnerede til 
havnen. 

Ved slæbestedet ventede ”anmelder” på os. Vi havde en længere snak om nødraketter, og jeg er derefter overbevist om 
at de observerede ”nødraketter” var ”lyskanoner” som bl.a. hjemmeværnet bruger, disse får nemt et rødligt skær i hori-
sonten pga. lysets brydning (som solnedgangen) og ved øvelser på Stevns ses de nemt fra Præstø. 

Vi trak jollen på plads i containeren og kørte hjem. 

Ulla & Steen. 

 

Standernedhaling 15. oktober kl. 15.00 
PSK er efterfølgende vært ved en kop kaffe med tilbehør i Dambæks Havehus  

 
PSK.DK: 

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

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. 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 
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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