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PSK bestyrelsesmøde 

REFERAT 

Dato : 24-5-2018 
Tid : 18:00 
Slut kl. : 22:30 
Sted : Dambæks Havehus 

Deltagere : 10 

Maj-Britt Pedersen (MP), Karin Hultfeldt (KH), Lars B Rasmussen (LBR), Per Johansen (PJ), As-
ger Buntzen (AB), Per Vesterholm (PV), Jesper Olsen (JO),  Annette Vesterholm (AV) Kasserer 
medhjælper. 

Afbud:  

______________________________________________________________________________ 

1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Godkendelse/underskrivelse af referat fra konstituerende bestyrelsesmøde.  
3. Regnskab og budget.  
4. PSK Byg.  
5. Vandsportens By    
6. Aktiviteter i perioden til næste bestyrelsemøde. 
7. Eventuel. 

 
 

Ad. 1 

Dagsordenen blev godkendt 

Ad. 2 

Godkendelse/underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 3/4 -2018 konstituerende bestyrelsesmøde - 
tidligere godkendt på mail. 

Ad. 3.  

Regnskab, budget og medlemsstatus (Annette & Jesper) 

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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 Medlemsstatus d. 5/12.: 176 aktive, 38 Støttemedlemmer, 15 juniorer og 22 vinterbadere = 251 medlemmer 
i alt. 

Medlemsstatus d. 22/1.: 175 aktive, 38 Støttemedlemmer, 14 juniorer og 22 vinterbadere = 249 medlemmer i 
alt. 

Medlemsstatus d. 24/5.: 166 aktive, 36 Støttemedlemmer, 10 juniorer og 4 vinterbadere = 216 medlemmer i 
alt. 

Status per 24/5-18 er opgjort for medlemmer som har fået opkrævning – fratrukket medlemmer som efterføl-
gende har meldt sig ud. Det bemærkes at den væsentlige medlemsnedgang skyldes, at de fleste vinterba-
dere har meldt sig ud, efter de har fået der egen mobilsauna. 

Status på regnskab – ingen væsentlige afvigelser fra budget, bortset fra betaling af 3 Tera joller i Ungdoms-
afdelingen. Jollerne blev indkøbt i 2017, men vi modtog aldrig en faktura. Den er så komment nu. 

Aftaleindskud i Vendsyssel Sparekasse er udløbet. Vi genplacerer for en ny 12 mdr. periode. 

Jesper har modtaget oplæg fra Nordea fsa. investering af Kr.mio. 3,0. Rundsender til bestyrelsen før endelig 
beslutning. 

Ad. 4.  
 
Planlægning af det videre arbejde frem mod indsendelse af en byggeansøgning vedr. udnyttelsen af vores 
byggeret jf. generalforsamlingsbeslutningen. ”PSK Byg”-gruppen mødes snarest, og udarbejder projektplan 
inkl. tidsplan, som skal diskuteres senest på næste bestyrelsesmøde. 
 
Ad. 5. 

På Vordingborg Kommunes initiativ, blev der d. 7/5-18 afholdt møde med borgmester Michael Smed, Jesper 
Kjærulf samt Jan Michelsen. De ønskede at afdække årsagen til, at PSK’s generalforsamling havde ned-
stemt deres forslag til Vandsportens By? Ligeledes ønskede de at diskutere, hvorvidt ændringer i projektet 
kunne få PSK til at genoverveje beslutningen? Bestyrelsen gjorde det klart for kommunen, at en eventuel 
ændring, alene kan ske som følge af en ny GF-beslutning. Bestyrelsen vil kun overveje denne mulighed, så-
fremt det vurderes, at et eventuelt ændret projekt er mere attraktivt for PSK’s medlemmer end den forelig-
gende beslutning. Parterne forlod således mødet, med en opgave om hver især at udarbejde en liste over 
eventuelle ændringer, der kan bringes i spil. 

Efter en længere dialog om ønsker fra PSK’s side, blev det besluttet, at udarbejde et oplæg til kommunen, 
som kan danne ramme om næste møde med VK. Action: LBR 

 Ad. 6. 

Aktiviteter frem til næste bestyrelsesmøde. 

Skt. Hans planlægges sammen med Roklubben. Peter Nielsen samt yderligere et PSK medlem deltager i 
planlægningsmøde med Roklubben. 

Ad. 7. 

Eventuelt:  

Med baggrund i det nye takstblad, vil PV tale med Havnefogeden ang. ”friplads” for vores klubjoller. 
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AV oplyste, at der i uge 24 er ”Vandsportsugen” på Præstø Skole. I den forbindelse er der et ønske om at 
børnene kan få mulighed for at komme ud at sejle Optimist el.lign. PV/LBR drøfter muligheden for at deltage. 

AB informerede om projekt ”Sikker Havn” - opsætning af redningsposter og -stiger. PSK stiller med fire per-
soner til arbejdet, sammen med PBK. 

Næste møde: 25/6/18 kl. 18:00, LBR har mad med. 

KONTAKTINFORMATION 

Navn Funktion Ansvar E-mail Mobil 
Per Vesterholm Formand  pvras@icloud.com 25 26 82 00 
Per Johansen  Næstformand   elkafarpjo@gmail.com 30 16 18 71 
Jesper Olsen Bestyrelsesmedlem Kasserer jesper@the-olsens.dk 20 28 84 50 
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 Bestyrelsesmedlem  karinhultfeldt@gmail.com 24 28 39 72 
John Nielsen  Suppleant  Johnmarina@mail.dk 26 28 44 79 
Bjarne Ekstrøm 
Jørgensen 

Suppleant  bjarne.ekstrom@live.dk 53 70 37 76 

Annette V. & Je-
sper O. 

Medlemskartotek & 
Kasserer 

 kasserer@psk.dk 25 26 82 15 

 


