
PSK Generalforsamling 2018
Pkt. 6: Indkomne forslag

A) Fremlæggelse af Kommunens forslag omkring Vandsportens By
B) Præstø Sejlklubs forslag til nyt klubhus, jf. beslutning på generalforsamling 2016



Generalforsamlingen d. 29. marts 2016 –
Forslag fra bestyrelsen

Ad pkt. 6)

Forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen fremlægger på den ordinære generalforsamling i 2018 et skitseforslag og et økonomisk

overslag over et byggeri ifm. den byggeret, som PSK har fået stillet til rådighed af Vordingborg

Kommune som en del af aftalen vedr. opløsningen af Søsportscenteret. Denne byggeret tillader

PSK at opføre en bygning på 150 m2.

Begrundelsen for at det skal være et forslag på generalforsamlingen 2018 er, at PSK i september

2019 ikke længere har følgende lokaler stillet til rådighed uden beregning af Vordingborg Kommune.

Det drejer sig om den øverste etage af ”Skipperkroen”, og den nederste etage i pakhuset, hvor vi i

dag har masteopbevaring på loftet.

Det er også i september 2019, at vores byggeret udløber.

Bestyrelsen forventer, at projekt ”Fritid ved Vandet” til marts 2018 er så langt fremme, at der foreligger

en skitse over hvilke lokaler PSK vil have til rådighed, samt en økonomisk oversigt over,

hvad det kommer til at betyde for PSK.

Bestyrelsen ønsker derfor, at medlemmerne på generalforsamlingen i 2018 får mulighed for at

vælge imellem de muligheder som foreligger.



Generalforsamlingen 29. marts 2016, fra referatet



Bestyrelsen nedsatte en projektgruppe – PSK-BYG

PSK-Bestyrelse

Projektstyregruppe 
”PSK-BYG”
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Asger Buntzen
Karin Hultfeldt

Medlemsinddragelse
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Hans Larsen
Viggo Bo Hansen

Per Johansen



Ønsker/behov til klubhus og Opbevaringshus
- resultat fra medlemsmøde d. 7. sept. 2017 og efterfølgende medlemsundersøgelse

Klubhus:
• Helårsbrug
• Køkken
• Toiletter
• Stort rum – delbart med mobile skillevægge
• Aktivitetsrum for unge
• Undervisningsfaciliteter
• Træningsfaciliteter (vintertræning)
• AV/IT-udstyr
• Det skal være lækkert
• Terrasse (evt. tag-terrasse, overdækning)
• Omklædningsfaciliteter / sauna

Opbevaringshus:
• Udvalgsrum/opbevaring
• Værksted
• Opbevaring af grej og joller (krudt, master, 

redningsveste, -dragter, bøjer, klubtøj mv)
• Toiletter ?

Placering:
• Der hvor ”Det røde klubhus” ligger
• Halvt ude i vandet
• Ved p-arealet mellem roklub og ”sejlklubbens 

plads”
• Ved Dambæks Havehus (erstatter dette)
• Central placering – tæt på vand og havn

Størrelse:
• 250-300 m2 (ophold og kun lidt grej)
• 150 m2 uden grejopbevaring

Øvrige ønsker:
• Stormflodssikret



Skitseforslag til
PSK Klubhus

• Beklædning – et vedligeholdelsesfrit materiale, 
f.eks skifer

• Glasfacade mod fjorden
• Lyse og imødekommende lokaler
• Mobil skillevæg i klublokalet
• Overslagspris – samlet byggeri : ca. kr. 2.3 mill
• Anslået årlige driftsudgifter: Kr. 35-40.000,-



Forslag til 
placering



Forslag 6 B: Byggeudvalget ”PSK Byg”

Bestyrelsen arbejder videre med detailprojekteringen af et nyt klubhus 
med udgangspunkt i skitseforslaget fra PSK Byg, som udnytter PSK’s
byggeret.
Samtidig forholder vi os positive overfor et eventuelt fremtidigt 
samarbejde med de øvrige aktører på havnen.
Det endelige byggeprojekt vil blive fremlagt til godkendelse og 
igangsættelse senest på PSK’s generalforsamlig 2019.


