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Referat 
 

ordinær generalforsamling i Præstø Sejlklub 
	
Torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.00 i Caféen - Præstø Skole 
 
Dagsorden: 
1.   Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslog Jesper Ravnsbjerg Hansen, som blev valgt. 
2.   Valg af referent – Lars B Rasmussen blev valgt 
3.   Valg af stemmetællere – Erling Jensen, Niels Jørgen Trabjerg 
4.   Bestyrelsens beretning 
 

Formandens beretning: 
”Velkommen og en speciel velkomst til dig Poul Fromberg - vores æresmedlem.  

Som I sikkert har bemærket sidder Peter Nielsen i salen og ikke ved bestyrelsesbordet. Peter 
har meddelt bestyrelsen at han trækker sig for bestyrelsesarbejdet. Karin Hultfeldt har som 1. 
suppleant overtaget hans plads. Hun har i øvrigt deltaget i bestyrelsesmøderne i året som er 
gået. Peter, tak for din store hjælp i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Din omsorg for 
Præstø Sejlklub er mangfoldig, men Trygjollen og Jolleafdelingen er begge udvalg som står 
dig nært og betyder meget for dig. Du forsætter gudskelov som formand for Trygjollen og Lo-
kaleudvalget. 

Ved standerhejsningen sidste år sagde jeg at nu kunne sommeren kun blive bedre. Der tog 
jeg dog fejl og jeg har måttet sande at metrolog det bliver jeg aldrig. 

I starten af året mødtes bestyrelsen med Jesper Kjærulff og Jan Michaelsen som repræsen-
tanter fra Vordingborg kommune. De ville gerne deltage i arbejdet med få ført Fritid ved Van-
det videre i en ny form. De ville derfor sætte sig for bordenden af projekt Sejlsportens By (nav-
net blev senere ændret til Vandsportens By). Vi besluttede i bestyrelsen at sætte os tættere på 
beslutningsprocessen og valgte derfor at næstformand Peter Nielsen og jeg som formand 
skulle deltage i det fremtidige arbejde hvor Asger Buntzen også deltog. Oplægget fra Kommu-
nen kommer som et senere punkt 6A på dagsordenen. 

Planlægning af udnyttelse af vores byggeret som vi efter forhandling med Vordingborg kom-
mune fik i forbindelse med opløsning af Søsportscenteret. Det var meningen af byggeretten 
skulle udnyttes og derved erstatte de lokaliteter som vi mister i forbindelse med opløsning af 
Søsportscenteret. Der blev indkaldt til et infomøde omkring planlægning af et kommende byg-
geri som ville have til hensigt at udnytte vores byggeret. Mødet blev ledet af Flemming Larsen 
fra Vordingborg Sejlklub -  Vikingen. Med baggrund i alle de ønsker og ideer som kom fra 
medlemmerne blev der udarbejdet et skriftligt materiale hvor alt som var nedskrevet på plan-
cher kom med. På mødet nedsatte man en arbejdsgruppe bestående af Karin Hultfeldt, Jo-
hanne Braun, Viggo Bo Hansen, Asger Buntzen, Hans Larsen, Christian Fink-Jensen og Per 
Johansen. De fik til opgave at arbejde videre ud fra materialet som var resultatet af mødet.  
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Bestyrelsen besluttede efterfølgende at nedsætte en projektstyregruppe bestående af Karin 
Hultfeldt, Asger Buntzen og Per Johansen. Medlemsinddragelse - den opgave påtog Johanne 
Braun & Christian Fink-Jensen sig, og de udarbejdede efterfølgende en grundlæggende spør-
geundersøgelse til medlemmerne af PSK. Viggo Bo Hansen, Hans Larsen og Per Johansen 
påtog sig opgaven omkring arkitektur sammen med en ekstern arkitekt fra Næstved. 

Ovennævnte arbejde danner grundlaget for forslaget 6B på dagsordenen. 

Asger og jeg var til møde den 19. februar i Dansk Sejlunion Sydstævnekredsen. Mødet blev 
afholdt i Bogø Sejlklubs lokaler. Dansk Sejlunion mister desværre medlemmer i øjeblikket hvil-
ket gør at der vil ske ændringer organisatorisk. Den udgave af sejlerbladet som vi modtog i 
sidste måned blev den sidste i papirform. Den vil fremover kun blive udsendt elektronisk. Husk 
derfor at gå ind og tilmelde jer bladet via DS’s hjemmeside. 

Helmuth stopper som vores alles havnefoged. Annette og jeg mødte Helmuth første gang for 
33 år siden, hvor han var havnefoged i vores foretrukne havn Præstø hvor vi kom som gæste-
sejlere. Vi sejlede fra Rødvig i 19 år og besluttede derefter at flytte vores hjem samt vores båd 
til Præstø hvor vi har været boet og sejlet ud fra i 14 år. I de 33 år som vi har sejlet har du Hel-
muth været en utrolig stor hjælp. Det er han for os alle som brugere af havnen. Helmuth på 
vores alles vegne vil jeg gerne sige dig tak og ønske Bente og dig held og lykke fremover. 

Volmar du har i 21 år stået for sejlskolen, det er i aften sidste gang du fremlægger sejlskolens 
beretning. Du har valgt at give stafetten videre til Christian Fink-Jensen og Bjarne 
Ekstrøm Jørgensen som har fulgt dig på sidelinjen igennem de sidste par år. Volmar du skal 
have en stor tak for din store indsats igennem alle årene. Jeg ved at sejlskoleudvalget tidligere 
på ugen har takket dig og overrakt dig en gave fra os alle. 

Regnskabet for PSK i året 2015 viste et underskud på 159,253 kr. I 2016 var underskuddet 
87.032, og det regnskab som vi senere har på dagordenen og skal godkende, er der et resul-
tat som udviser et underskud på 27.790 kr. Bestyrelsen fremlægger et budget for året 2019 
som viser et overskud på 2941 kr. Jeg vil gerne takke jer alle for den opbakning som i har gi-
ver bestyrelsen. Vi har i fælleskab vendt udviklingen. Tak til alle udvalgene for deres store ar-
bejde. 

Til slut vil jeg gerne takke Bestyrelsen for jeres indsats i året der er gået.”  

 

Efter formandens beretning, fulgte en kort beretning fra de enkelte udvalg i PSK (Tur-, Jolle-, 
Kapsejlads-, TRYGjollen-, Lokaleudvalget, Skolebåden samt Ungdomsafdelingen). 

Spørgsmål fra salen: 

- Har TRYGjollen planer om et mere formaliseret samarbejde med de øvrige aktører på havnen? 
TRYGjollens formand kunne meddele, at der har været dialog, men intet konkret samarbejde er etab-
leret. 

- Enkelte medlemmer bemærkede, at bestyrelsen ikke har prioriteret vedligehold af det lille røde klub-
hus samt Te-huset. PV bemærkede, at dette bl.a. skyldes, at kommunen i de forgangne forhandlinger 
vedr. Vandsportens By, har fremført at hele havnearealet er i spil, hvorfor disse bygningers fremtid er 
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uvis. Desuden var Te-huset allerede ved overtagelsen i meget ringe forfatning. Det lille røde klubhus 
bliver jævnligt oversvømmet, og vil kræve kystsikring for at kunne overleve. En sådan sikring vurderes 
at være uforholdsmæssig dyr. 

- Hvad gøres for at vende udviklingen med vigende medlemstal? PV svarede at det jo desværre ikke 
er et isoleret problem i PSK. Mange klubber kæmper med samme udfordring, og de færreste synes 
at have løsningen – ej heller PSK. 

 
Derpå blev beretningerne taget til efterretning. 
 

5.   Den reviderede årsrapport til godkendelse  
Kasseren fremlagde regnskabet for 2017, som udviste årets driftsunderskud på i alt kr. 27.790, 
samt en egenkapital pr. 31. december 2017 på kr. 6.181.259. Regnskabet blev godkendt uden be-
mærkninger. 

6.   Behandling af indkomne forslag 
A. Bestyrelsen fremlægger Kommunens forslag omkring Vandsportens By. 

 
Asger Buntzen redegjorde for forløbet, som har ført frem til kommunen’s forslag, og 
gennemgik forslagets væsentlige elementer. Herunder bl.a. at PSK vil blive sat i udsigt, 
at få et klubhus på 90 m2, som vi selv skal eje og drifte. Øvrig opbevaringsplads kan 
søges via Foreningsportalen under Folkeoplysningsloven. For dette bidrag til projektet, 
forventes PSK at skulle betale 1,75-2,0 mio.Kr. Efterfølgende har PSK modtaget en 
mail fra Jesper Kjærulf, som tilføjer at de 90 m2 klubhus kan udvides indenfor ram-
merne af det fælles projekt. Dog uden at anføre, hvilke økonomiske konsekvenser, 
dette vil få for PSK. 

 
Der fulgte en længere debat for og imod forslaget, herunder en del spørgsmål af præci-
serende karakter, for at forstå forslagets enkeltheder. Bestyrelsen besvarede med bag-
grund i de møder og korrespondance der har været med kommunen. 

 
B. Præstø Sejlklubs forslag til nyt klubhus, jf. beslutning på generalforsamling 2016. 

 
Per Johansen fremlagde projekt ”PSK Byg”, med et skitseforslag til opførelsen af et nyt 
klubhus på PSK’s byggeret. Også her, fulgte en længere debat for og imod, samt 
spørgsmål af præciserende karakter. 

 
PJ fremlagde dernæst bestyrelsens anbefaling om at stemme for forslaget, og imod 
forslag 6A. 

 
Enkelte i salen ønskede at udskyde afstemningen, og i stedet indkalde til en ekstraordi-
nær generalforsamling, hvor kommunens repræsentanter var indbudt til at plædere for 
deres forslag. Dirigenten konkluderede imidlertid, at der ikke var stemning for dette for-
slag, hvorfor der blevet skredet til skriftlig afstemning. 

 
Afstemningsresultat: 
Stemmeberettigede: 52 
Afgivne stemmer: 50 
For forslag 6A:  11 
For forslag 6B:  36 
Nej til begge forslag: 1 
Blanke stemmer: 2 
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Med dette klare mandat fra forsamlingen, vil bestyrelsen nu arbejde videre med et de-
taljeret projekt til udnyttelsen af byggeretten, som vil blive fremlagt til endelig godken-
delse og igangsættelse – senest på GF i marts 2019. 

  
C. Forslag om investering i værdipapirer 

 
Bestyrelsen ønskede med forslaget at anmode om forsamlingens tilladelse til at inve-
stere en del af foreningens formue i værdipapirer med lav til moderat risiko. 
Efter en kort debat faldt forslaget med henvisning til, at det ikke var præcist nok formu-
leret. Det burde bl.a. indeholde en større detaljegrad fsa. hvor stor en del af formuen 
der kan investeres? 
Forsamlingen pålagde således bestyrelsen, at udarbejde et mere detaljeret forslag, 
samt foreslå ændringer til klubbens vedtægter i det omfang det kræves. Forslagene 
skal dernæst behandles senest på næste års GF – evt. tidligere. 

 
 
7.   Planer for det kommende år 
 

Formanden, PV, opridsede følgende planer: 

o Sejlerskolen arbejder på at tilbyde andre klubber i Sydstævnekredsen at deltage i undervis-
ningen i PSK regi. Det er imidlertid under forudsætning af, at kursisterne er medlemmer i en 
DS sejklub – ellers kræves medlemskab i PSK. 

o Der vil højst sandsynligt bliver udarbejdet en ny medlemsundersøgelse, der bl.a. skal hjælpe 
med til at indsamle viden ifm. detailprojekteringen af det nye klubhus. 

o Der arbejdes på at genoplive ”PM” i elektronisk form. 
o Endelig vil bestyrelsen selvsagt bruge meget energi på at planlægge opførelsen af det nye 

klubhus. 
 

Et medlem anbefalede at invitere DS’s klubkonsulent til at hjælpe med råd og vejled-
ning ift. at udvikle klubben og øge medlemstallet. PV replicerede, at han og AB alle-
rede har deltaget i et arrangement i Sydstævnekredsen, hvor klubkonsulenten var til 
stede. Mødet efterlod dog ikke et indtryk af, at konsulenten havde fundet de vise sten. 

8.   Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent til godkendelse 
 

Kasseren fremlagde bestyrelsens budgetforslag for 2018, udvisende budgetteret drifts-
overskud på kr. 2.941. Det blev bemærket, at forslaget indeholdt en forventet renteind-
tægt på Kr. 35.000,- som kun kan forventes realiseret, ved at investere en del af for-
eningens formue. Eftersom forslag 6C ikke blev vedtaget, blev Budget 2018 således 
godkendt med forbehold for den manglende renteindtægt, og den deraf følgende virk-
ning på regnskabet. 

 
To medlemmer udtrykte bekymring over, at der ikke var afsat tilstrækkelige midler til 
vedligeholdelse af bygninger. Dirigenten konkluderede imidlertid, at der ikke var flertal i 
forsamlingen til at ændre i budgettet. 

 
Bestyrelsens forslag til en beskeden kontingentstigning blev vedtaget (Aktive: Kr. 680-
/år, Støtte-/Vinterbadere/Ungdom: Kr. 340,-/år). 
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9.   Valg af bestyrelsesmedlemmer 
      På valg er: 

Lars Rasmussen – blev genvalgt for en 2-årig periode 
Jesper Olsen – blev genvalgt for en 2-årig periode 
Per Vesterholm – blev genvalgt for en 2-årig periode 
 

10. Valg af bestyrelsessuppleanter 
      På valg er: 

Karin Hultfeldt  - var før GF indtrådt i bestyrelsen, idet Peter Nielsen havde valgt at 
forlade bestyrelsen.                     
John Nielsen – blev genvalgt for en 1-årig periode 
Bjarne Ekstrøm Pedersen blev nyvalgt for en 1-årig periode. 
 

11. Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleant 
      På valg er:   

Michael Justesen – blev genvalgt for en 1-årig periode   
Erling Jensen – blev genvalgt for en 1-årig periode 
Steen Hansen – suppleant - blev genvalgt for en 1-årig periode 
 

12. Eventuelt – ingen emner 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dato:______________________ 
 
 
 
 
 
__________________________   _________________________ 
Jesper Ravnsbjerg Hansen   Lars B Rasmussen 
Dirigent     Referent 

28. marts 2018


