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PSK bestyrelsesmøde 

Referat 

Dato : 25-6-2018 
Tid : 18:00 
Slut kl. : 21:30 
Sted : Dambæks Havehus 

Deltagere : 9 

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

Afbud:  

______________________________________________________________________________ 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse/underskrivelse af referat fra d. 24-5-2018 
3. Regnskab og budget.  
4. PSK Byg (KH-AB-PJ) 
5. Møde med Vordingborg kommune 18.06.2018 (JO-PJ-LR-PV) 
6. PM elektronisk nyhedsbrev (MP) 
7. Investering ifølge generalforsamlingsmandat (JO-LR-PV) 
8. Aktiviteter i perioden til næste bestyrelsesmøde 
9. Eventuelt 

 
 

Ad. 1 

Dagsordenen blev godkendt. 

Ad. 2 

Godkendelse/underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 24-5-2018 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. 

Medlemsstatus d. 25/6.: 165 aktive, 35 Støttemedlemmer, 9 juniorer og 4 vinterbadere = 213 medlemmer i 
alt. 

Der er udsendt rykkere i anden omgang. På næste bestyrelsesmøde vil det blive besluttet, om medlemmer 
der evt. stadig er i restance skal varsles med ekslusion. 

Ad. 4.  
 
PSK byg status 
 
Udsnit fra generalforsamlingsreferat: 
 
Afstemningsresultat: Stemmeberettigede: 52 Afgivne stemmer: 50 For forslag 6A: 11 For forslag 6B: 36 Nej 
til begge forslag: 1 Blanke stemmer: 2 
  
PSK 
Bestyrelsen.  
Med dette klare mandat fra forsamlingen, vil bestyrelsen nu arbejde videre med et detaljeret projekt til udnyt-
telsen af byggeretten, som vil blive fremlagt til endelig godkendelse og igangsættelse – senest på GF i marts 
2019. 
 
Udvalget planlægger et nyt medlemsmøde umiddelbart efter sommerferien for at konkretisere ønsker til det 
nye klubhus. 
 
Ad. 5. 

Den 18/6/18 blev der afholdt endnu et møde mellem VK og PSK (PV, PJ, JO, LBR). Som aftalt på det tidli-
gere møde, havde PSK udarbejdet et oplæg til ønsker/krav, som evt. kan få PSK til at genoverveje sin delta-
gelse i Vandsportens By i en revideret form. Parterne var enige om, at det var et meget positivt og konstruk-
tivt møde, og at der burde være basis for at lande en aftale. Parterne planlægger således at mødes igen ef-
ter sommerferien, for at konkretisere planer og aftaler. 

Ad. 6. 

Der barsles med en nyhedsbrev, som vil blive udsendt i en Beta-version primo juli med mulighed for aktivt at 
fravælge nyhedsbrevet fremadrettet (hensyn til GDPR). Der opfordres til at udvalgene bidrager til fremtidige 
nyhedsbreve. Der var en diskussion ang. hvorledes PSK kan forbedre kommunikationen til medlemmer og 
øvrige, bl.a. med et ønske om at nå ud til en større medlemsskare? Det blev således besluttet at nedsætte et  
kommunikationsudvalg bestående af MP, BEJ og Peter Nielsen (hvis han indvilger?). 

Ad. 7. 

Med baggrund i GF beslutningen har forskellige investeringsmuligheder været undersøgt. Det vurderes at 
det bedste valg er en investeringsforening i Nordea Invest, hvor fordelingen er 70% obligationer og 30% ak-
tier, og som er udbyttebetalende. 
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Action: Det blev besluttet, at JO investerer Kr. 3,0 mio af PSK’s formue iht. forslaget. 

 Ad. 8. 

Sejlerskolen planlægger ”Åben båd” arrangement d. 21/7 

Næste bestyrelsesmøde: Mandag d. 27/8 kl. 18:00 i Dambæks – MP står for maden. 

Ad. 9. 

Eventuelt:  

- Det foreslås at vi på fremtidige dagsordener tilføjer et punkt der inkluderer en opdatering fra klubbens 
stående udvalg. 

- Det forlyder, at VK arbejder på at etablere en mulighed for at tilbyde kranservice ifm. efterårets aktivi-
teter – evt. kun til flytning af stativer. Vi afventer at høre nærmere. 

- VK planlægger at nedlægge havnebestyrelserne i de enkelte havne, og erstatte dem med en central 
havnebestyrelse, hvor formændene fra de enkelte nuværende udvalg vil blive medlemmer. 

- Forslag til det nye takstblad er sendt i høring. 
 

 

 

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  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 

 


