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REFERAT 
Ekstraordinær generalforsamling i Præstø Sejlklub 

	
Torsdag den 3. maj 2018 kl. 19.00 i Caféen - Præstø Skole 
 
 
Dagsorden: 
1.   Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jesper Ravnsbjerg Hansen – som blev valgt. 

Han konstaterede at GF var lovligt indkaldt, og at forsamlingen be-
stod af 22 stemmeberettigede og 5 fuldmagter – 27 stemmer i alt. 

2.   Valg af referent Lars B Rasmussen blev valgt. 
3.   Valg af stemmetællere Britta Olsen og Leif Nygaard blev valgt. 
6.   Behandling af nedenstående forslag om investering i værdipapirer.   
 
”På Sejlklubbens ordinære generalforsamling den 22. marts fremlagde bestyrelsen forslag om in-
vestering i værdipapirer.  

Efter en kort debat faldt forslaget, med henvisning til, at det ikke var præcist nok formuleret.  

Forsamlingen pålagde derfor bestyrelsen, at udarbejde et mere detaljeret forslag.  

På baggrund heraf har bestyrelsen besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for be-
handling af efterstående:  

 
Forslag om investering i værdipapirer 

Efter salg af Sejlklubbens andel i Præstø Søsportscenter har klubben, i takt med modtagelsen af 
salgssummen, opbygget en væsentlig likvid formue. 
De likvide midler er placeret i pengeinstitutter, på konti uden nævneværdig forrentning. 
 
Under hensyntagen til, at foreningens vedtægter m.m. ikke indeholder klare bestemmelser omkring 
forvaltning og investering af foreningens midler, har bestyrelsen tidligere besluttet, at foreningens 
midler skal placeres uden risiko for tab. 

På baggrund heraf har bestyrelsen tidligere besluttet, at følge udviklingen på markedet omkring af-
tale / indskudskonti i pengeinstitutter, og - hvis det var muligt at opnå en acceptabel forrentning - 
placere midlerne på sådanne konti. 

Det har i den forløbne periode ikke været muligt at opnå en acceptabel forrentning på dette mar-
ked. - tilbud har ligget fra 0,1 % til 0,3 % p.a. 
 
Det er bestyrelsens opfattelse, at foreningen ved køb af værdipapirer, inden for kategori lav til mo-
derat risiko*, aktuelt vil kunne opnå en forrentning i størrelsesorden 2 til 4 % af de investerede mid-
ler. 
*(klassificeringen ”lav til moderat risiko” anvendes af Nordea for bl.a. investeringsforeninger med portefølje opdeling på 70 % obligationer og 30 % 
aktier, andre pengeinstitutter anvender andre udtryk, men det er inden for disse rammer vi påtænker at gennemføre investeringen)  
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Det skal bemærkes, at der ved investering i værdipapirer ikke kan opnås garanti for forrentningen, 
hvilket betyder, at der i stedet for positiv forrentning kan opstå tab. 
 
Pr. 31/12 2017 udgør Klubbens likvide midler t.kr. 6.067  

Jf. foreliggende budget, vil klubbens likvide midler ved udgangen af 2018 være af stort set samme 
størrelse. 

Ved reservation af t.kr. 67 til uforudsete poster og budgetmæssige afvigelser, udgør frie likvide 
midler således ca. t.kr. kr. 6.000. 

Dispositionsoversigt / investeringsplan: 

Midler til rådighed, jf. ovenstående   t. kr.   6.000 

Heraf reserveres til eventuelt Byggeri   t. kr.  -2.500 
 
Til brug for klubudvikling samt øvrige investeringer 
for at opretholde eller udbygge PSK´s nuværende aktiviteter,  
eller for at starte nye aktiviteter op inden for de nærmeste  
5 år, reserveres    t. kr.   - 500 
 
De reserverede beløb vil fortsat blive forsøgt forrentet via 
placering på indskudskonti i pengeinstitutter, eller tilsvarende,  
med relativt kort bindigsperiode.  
 
Resterende frie midler    t. kr.   3.000 

 

Med formål at opnå inflationssikring og en tidssvarende forrentning af foreningens frie midler, an-
moder bestyrelsen generalforsamlingen om bemyndigelse til, i en periode på op til 5 år fra datoen 
for vedtagelse på generalforsamlingen, at placere beløb på op til 3 millioner kr., i investeringsbevi-
ser med lav til moderat risiko, i pengeinstitutters investeringsforeninger.” 

 

 

PSK’s kasserer Jesper Olsen fremlagde forslaget. 

Der fulgte en debat med en del spørgsmål og kommentarer fra salen – herunder: 

- Har bestyrelsen allerede planer for de foreslåede t.Kr. 500 reserveret til klubudvikling? 

Per V svarede, at der ikke var konkrete planer endnu, men at bestyrelsen er meget åbne for at 
evaluere eventuelle forslag, som så i sidste ende skal godkendes på en generalforsamling. 

- Hvordan er midlerne sikret mod bankkrak, og kan der tabes penge på de investerede midler? 
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Svar: Midlerne foreslås investeret i investeringsforeninger, hvilket betyder at midlerne derved er 
bundet i underliggende aktiver - typisk aktier og obligationer. Bankgarantiordningen på Kr. 750.000 
er således ikke relevant for denne del af klubbens midler. Det er naturligvis muligt at tabe penge, 
hvis kurserne falder, og det kan ikke forudsiges hvor mange. Forventningen er imidlertid, at der 
over en periode på op til 5 år, kan opnås en årlig forrentning på 2-4%. Mht. den likvide andel af 
klubbens midler er klubben dækket via Bankgarantiordningen på Kr. 750.000 per indskud, og be-
styrelsen vil derfor forsøge at sprede midlerne på flere pengeinstitutter. 

- Kommentarer: Vi bør stemme nej til forslaget, og i stedet bruge midlerne til at udvikle klubben og 
dens sejlsportsaktiviteter – evt. med inddragelse af DS’s konsulenter. 

Dirigenten standsede debatten, og skred til afstemning om forslaget. 

Resultat: 20 stemmer for, 5 imod, 2 undlod at stemme. Forslaget blev vedtaget. 

7.   Eventuelt. 

Der fulgte en livlig debat om klubbens fremtidige udvikling, bl.a. set i lyset af beslutningen på sene-
ste GF, om at afvise kommunens foreliggende forslag til deltagelse i projekt Vandsportens By. Be-
styrelsen bekræftede, at man fremadrettet ønsker at bruge mere tid på klubudvikling, og opfor-
drede medlemmerne til at fremkomme med ideer og forslag. En idé om at indkalde til et temamøde 
om klubudvikling blev fremført. 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 20:15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dato:_4. maj 2018___________ 
 
 
 

 
__________________________   _________________________ 
Jesper Ravnsbjerg Hansen   Lars B Rasmussen 
Dirigent     Referent 
 


