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Jule– og Nytårshilsen 

Vi kan se tilbage på en god sejlsæson, bestyrelsen vil 

gerne takke jeg alle for jeres velvilje og gode humør, som 

vi bliver mødt med på havnen. 

Der skal lyde en stor tak til alle udvalgene og deres 

hjælpere for den store indsat de yder for PSK. 

Det kan i øvrigt oplyses, at bestyrelsen i årets løb har indgået i en positiv 

og konstruktiv dialog med Vordingborg Kommune og øvrige aktører på 

havnen. Dette for at fremme udviklingen af havneområdet til glæde og 

gavn for havnens brugere. 

BESTYRELSEN  ØNSKER JER ALLE EN GOD JUL & ET GODT NYTÅR  

 

Inspirationsaften med DS og udvalgene 

Tirsdag den 27. november var repræsentanter fra 

udvalgene inviteret til en inspirationsaften med bestyrelsen 

og Henrik Tang Kristensen fra DS. Sammendrag følger.  

Se billede her 

 

Nedsat afgift på bådforskinrg 

Afgiften på lystbådes kaskoforsikringer nedsættes fra 

1,34% til 1% som led i finanslovsaftalen for 2019.  

 

Læs indlægget fra formanden for DS her 

 

Nytårskur 2019 

Nytårskuren 2019 bliver afholdt søndag den 6. januar kl 13. 

Som sædvanlig bliver der serveret lidt skum og kransekage. 

 

Læs mere her 

 

Invitation til temaaften om nødkommunikation 

Kom til en spændende aften I PSK den 23. januar 2019. 

Tema: Nødkommunikation og sikkerhed til søs ved en 

repræsentant fra Søsportens Sikkerhedsråd. 

Af hensyn til planlægning bedes du/I sende en tilmelding via 

SMS til Maj-britt. Mobil: 40 30 51 15. 

Læs mere her 

 

Ordinær generalforsamling 2019 

Det er nu fastlagt at ordinær generalforsamling 2019 for PSK 

bliver afholdt tors. den 28. marts i caféen på Præstø Skole. 

 

 

Hold øje med psk.dk for nærmere detaljer. 

 

Standerophaling til foråret 

Vi åbner sæsonen 2019  i PSK med standerophaling søndag 

den 14. april kl. 9. Kom og mød dine sejlerkammerater. 

Nærmere detaljer følger senere. 

 

 
Præstø Sejlklub 

W: psk.dk 

M: kasserer@psk.dk 

A: Hjortevej 10, 4733 Tappernøje 

T: 20 28 84 50 

 

 

 

Afmeld nyhedsbrev: 

https://psk.dk/sejlklubbens-strategi-udvikling-kom-godt-fra-start-med-deltagere-fra-bestyrelsen-og-udvalgene-henrik-tang-fra-dansk-sejlunion-bidrog-med-et-godt-oplaeg-til-de-efterfoelgende-arbejdsgrupper-som-kom-me/
http://www.sejlsport.dk/nyt/2018/12/lavere-afgift-et-godt-skridt-paa-vejen
https://psk.dk/nytaarskur-i-dambaeks-havehus-soendag-den-6-januar-hvor-klubben-er-vaert-ved-kransekage-og-boblevand/
https://psk.dk/noedkommunikation-og-sikkerhed-til-soes-onsdag-den-23-januar-inviterer-vi-i-praestoe-sejlklub-til-en-aften-hvor-vi-hoerer-om-sikkerhed-til-soes/
https://psk.dk/
https://psk.dk/
mailto:kasserer@psk.dk
mailto:kasserer@psk.dk?subject=Afmeld%20venligt%20PSK%20Nyhedsbrev%20for%20mig

