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PSK bestyrelsesmøde 

REFERAT 

Dato : 27-8-2018 
Tid : 18:00 
Slut kl. : 22:30 
Sted : Dambæks Havehus (MP) står for maden 

Deltagere : 8 

Maj-Britt Pedersen (MP), Lars B Rasmussen (LBR), Per Johansen (PJ), Asger Buntzen (AB), Per 
Vesterholm (PV), Jesper Olsen (JO), Bjarne Ekstrøm Jørgensen (BEJ), Annette Vesterholm (AV) 
Kasserer medhjælper. 

Afbud: Karin Hultfeldt (KH) 

______________________________________________________________________________ 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse/underskrivelse af referat fra d. 25-6-2018 
3. Regnskab og budget.  
4. PSK Byg (KH-AB-PJ) 
5. Opfølgning efter møde med Vordingborg kommune 18.06.2018 (JO-PJ-LR-) 
6. PM elektronisk nyhedsbrev (MP) 
7. Status fra udvalgene (PV) 
8. Aktiviteter i perioden til næste bestyrelsemøde 
9. Visioner for fremtiden – hvad gør vi for at fastholde og tiltrække nye medlemmer (PJ)  
10. Eventuelt 

 
 

Ad. 1 

Godkendelse af dagsorden 

Ad. 2 

Godkendelse/underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 25-6-2018 godkendt på Mail. 

Ad. 3.  

Regnskab, budget og medlemsstatus (Annette & Jesper). 

JO gennemgik regnskabet åtd. Der har været et par enkelte budgetoverskridelser, så det forventes at året vil 
slutte med et beskedent underskud. 

Debitorlisten blev gennemgået. Enkelte medlemmer i gentagen restance, vil få tilsendt ekslusionsvarsel. 

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

Medlemsstatus d. 27/8.: 164 aktive, 34 Støttemedlemmer, 9 juniorer og 4 vinterbadere = 211 medlemmer i 
alt. 

Ad. 4.  
 
PSK Byg status 
 
Næste møde i udvalget forventes efter d. 9/9. 
 
Ad. 5. 

Udvalget fremlagde et oplæg til brev til VK, som skal danne grundlag for et kommende møde. Ideen er at vi 
skal arbejde videre ud fra det positive møde d. 18/6. Oplægget blev godkendt, og vil nu blive fremsendt til 
VK.  Action: PV 

Ad. 6. 

Udvalget planlægger møde meget snart, og derpå forventes udsendelsen af første PM i elektronisk form. 

Action: MP, BEJ og Peter Nielsen 

 Ad. 7. 

Bestyrelsen har modtaget feedback fra de fleste af PSK’s udvalg. Herfra skal nævnes: 

- Der udtrykkes utilfredshed med rengøringsstandarden i Dambæk’s Havehus. Noget kan henføres til 
den eksterne rengøring, men noget kan også henføres til en opfordring til, at medlemmerne selv rydder 
bedre op efter sig. Action: Lokaleudvalget følger op med Pernille’s Rengøring fsa. en forvent-
ningsafstemmelse. 

- Kapsejladsudvalget efterlyser hjælp til at arrangere festlighederne efter Efterårskapsejladsen. Action: 
MP er i dialog med Niels. 

- Sejlerskolen planlægger bl.a. at være mere opsøgende mht. at rekruttere flere nye medlemmer – her-
under anvendelsen af sociale medier. Desuden efterlyses en renovering af skolebåden. Action: Ud-
valget opfordres til at udarbejde en beskrivelse af, hvad som renoveringen indebærer, idet det 
skal indgå i budgetlægningen. I den forbindelse ønskes også en beskrivelse af planlagte initi-
ativer og hverveaktiviteter. Der opfordres også til at man overvejer, at bringe klubbens mange 
joller i spil – herunder Laser og Wayfarer, som pt. ligger ubenyttede hen. Sejlerskolen har også 
udtrykt ønske om at kunne tilbyde, at man kan låne/leje skolebåden til at afprøve en week-end 
tur. I den forbindelse efterlyses et oplæg til takstblad. 

- Ungdomsafdelingen har lidt mandefald i denne sæson, idet sidste år’s ældste elever er stoppet pga. 
efterskole osv.  Dette er en helt normal udvikling i alle sportsklubber. Der efterlyses dog nye initiativer 
til at hverve nye elever til næste sæson. En idé kunne være at tilbyde undervisning i windsurfing. I den 
forbindelse efterlyses en instruktør. 

- Det overvejes om der skal etableres et nyt udvalg til at koordinere viden- og grejudveksling. Udvalget 
kunne evt. også påtage sig opgaven med at koordinere, at vi hjælpes ad med at håndtere stativer og 
master, idet disse opgave ikke længere varetages af havnen. Action: PV har kontakt til et medlem, 
som måske vil være primus motor for udvalget. PV indkøber fire ”hunde” som vi vil rigge til, 
så vi kan håndtere stativflytning for PSK’s medlemmer. 

- Turudvalget: Nyordturen i 2019 bliver den 17/8. Turudvalget efterlyser flere medlemmer/”hænder” 
samt lidt flere midler til næste års aktiviteter. 

- ”Sejl sikkert”: MP har ansøgt om at få en instruktør ned og holde et foredrag i løbet af efterår/vinter. 
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Ad. 8. 

Næste bestyrelsesmøde: 27/9 kl. 18:00. 

Ad. 9. 

PV retter henvendelse til DS for at få en konsulent ud i klubben. 

Ad. 10. 

Eventuelt:  

- Havnebestyrelsen har fået i opdrag at koordinere bådoptagningen til efteråret. VK påtænker at stille 
med en kranfører til havnens kran, idet Morten ikke er uddannet. Morten’s opgave bliver at lave planen 
for, hvor de enkelte både skal stå på havnen. Havneudvalget skal også stå for at koordinere med 
Palle’s Kraner ift. de større både. Action: PV skal mødes med Ole W. og Ejlar på fredag, for at 
planlægge. 

 

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 

 


