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PSK bestyrelsesmøde 

Referat 

Dato : 9-10-2017 
Tid : 18:00 
Slut kl. : 22:30 
Sted : Dambæks Havehus 

Deltagere : 8 

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

Afbud: Annette Vesterholm (AV). 

______________________________________________________________________________ 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse/underskrivelse af referat fra d. 28.-8-2017 
3. Regnskab og budget. (JO-AV) 
4. Tehuset brev fra Leif Anderson(PV) 
5. Ynglingen & Wayfarer-jollen. (PN)  
6. Vandsportens By møde d. 14/9. (PN-PV) 
7. Vinterbadeklub (Ruth & Bente) Kl. 20:30 
8. Udnyttelse af byggeret (KH-AB-PJ) 
9. Aktiviteter i perioden til næste bestyrelsemøde 
10. Eventuel 

 
 

Ad. 1. 

Dagsordenen blev godkendt. 

Ad. 2. 

Godkendelse/underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 28.-8-2017 godkendt på Mail. 

Ad. 3. 

Det ser ud til, at vi kan holde budgettet for 2017, medmindre 4. kvartal byder på større uforudsete udgifter. 

Medlemstatus d. 25/4.: 192 aktive, 33 passive, 13 juniorer og 26 vinterbadere = 264 medlemmer i alt.  

Medlemstatus d. 29/5.: 187 aktive, 34 passive, 13 juniorer og 26 vinterbadere = 260 medlemmer i alt. 

Medlemstatus d. 19/6.: 187 aktive, 36 Støttemedlemmer, 14 juniorer og 24 vinterbadere = 261 medlemmer i 
alt. 

Medlemstatus d. 28/8.: 181 aktive, 39 Støttemedlemmer, 15 juniorer og 23 vinterbadere = 258 medlemmer i 
alt. 
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Medlemstatus d. 9/10: 175 aktive, 39 Støttemedlemmer, 15 juniorer og 22 vinterbadere = 251 medlemmer i 
alt. 

Der var en diskussion om medlemsfastholdelse, rekruttering af nye medlemmer, udvikling af klubben, kon-
tingentsammensætning mm. KH/PN kommer med et diskussionsoplæg til næste bestyrelsesmøde. 

Ad. 4.  

Bestyrelsen har modtaget et brev fra et medlem, Leif Andersson, som bekymrer sig om udseendet og vedli-
geholdelsestilstanden af Te-huset. 

Der henvises til tidligere bestyrelsesbeslutning af 25/4-17. Med baggrund i de nuværende arbejder 
omkring en mulig opførelse af nyt klubhus, samt eventuel etablering af Vandsportens By, vurderes 
det, at en eventuel renovering af Te-huset ikke skal overvejes på denne side af GF 2018. I øvrigt an-
slås det, at renoveringsomkostningerne vil overstige det beløb, som bestyrelsen har bemyndigelse 
til at anvende indenfor budget 2017. 

Ad. 5. 
 

Wayfarerjollen bliver nu brugt igen i Jolleudvalget, og der opkræves leje af jollen iht. beslutning på sidste 
bestyrelsesmøde. Det besluttes derfor, at indstille ideen med at afhænde jollen. 

Ynglingen bliver derimod ikke benyttet, og Sejlerskolen kan ikke bemande den 

PN tager kontakt til Dansk Ynglingeklub, for at afsøge mulighederne for et salg. 

Ad. 6. 

Den 14/9 blev der afholdt møde i arbejdsgrupperne: Bygninger, Udeområder og Finansiering. 

Alle klubber i projektet er blevet bedt om at bekræfte sine m2-behov til diverse opbevaring.  

PSK vil melde ind som følger: 

Kold: 100 m2; Tempereret: 50 m2; Udendørs: 150 m2 

På trods af gentagne opfordringer, er det endnu ikke lykkedes at få VK til at afholde møde i styregruppen for 
projektet. Det betyder, at VK de facto selv varetager denne funktion. Bestyrelsen finder dette utilfredsstillen-
de, idet der stadig er væsentlige udestående spørgsmål, som kræver afklaring. 

PV kontakter VK snarest, og insisterer på et styregruppemøde før næste arbejdsgruppemøde i no-
vember. 

Ad. 7. 

Vinterbaderne har igangsat et arbejde med at finde finansiering til en mobil sauna. Ruth og Bente var invite-
ret under dette punkt, til at fremlægge deres ideer med projektet. 
 
Der var en kort diskussion omkring timingen ift. en eventuel fremtidig etablering af Vandsportens By, hvor 
der også er ytret ønsker om at etablere en sauna på havnen. Vinterbaderne er klar over dette dilemma, men 
ønsker at agere nu. De tænker, at saunaen måske kan ende med at indgå i Vandsportens By. 
 
Vinterbadeklubben fremsender oplæg, som bestyrelsen lovede at distribuere til PSK’s medlemmer 
per nyhedsbrev og www.psk.dk 
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Ad. 8. 

Styregruppen har givet deres opgave arbejdsnavnet ”PSK-byg”, og fremlagde status med baggrund i deres 
første møder. Man har defineret en struktur til det videre arbejde i underudvalgene, som snart vil blive ind-
kaldt til første samling. Herefter skal underudvalgene, i dialog med styregruppen, nu i gang med at udarbejde 
forslag, som skal munde ud i et skitseforslag, der fremlægges på GF 2018. 
 
Ad. 9. 

Næste bestyrelsesmøde: 5/12-2017, PN står for maden. 

Aktiviteter i perioden frem til næste bestyrelsesmøde: Stander ned d.15/10 – 2017 . MP og andre har styr på 
dette arrangement. 

Ad. 10. 

Eventuelt: 

Trygjollen har fået ny formand – PN, Næstformand: Tommy Pedersen 

Det bestående festudvalg ønsker ikke at fortsætte i 2018. Derfor er f.eks. Nyord forsamlingshus ikke blevet 
booket til næste år, idet man ikke vil foregribe et evt. nyt udvalg’s planer. For ikke at risikere, at et traditions-
rigt arrangement ophører, vil MP sørge for, at Nyord forsamlingshus bliver booket til næstsidste week-end i 
august 2018. Så må vi se, hvem som evt. vil stå for arrangementet til den tid? 

 

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 
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 

 


