
  Præstø, d. 15. feb. 2019 

Information fra PSK-BYG 
I PSK-BYG er der og har der været rigtigt meget aktivitet gennem en længere tid. 

Der afholdes løbende møder i udvalget, der har været udsendt en medlemsundersøgelse i december, været 
et dialogmøde med administrationen i Vordingborg Kommune, samt undersøgt og afholdt møder med 
arkitekter til byggeprojektet. 

Dialogmøde med Vordingborg Kommune 
Der blev i december lavet et oplæg omkring byggeprojektet, som blev sendt til Vordingborg Kommune. 
Med udgangspunkt i det, blev der i januar afholdt et dialogmøde, hvor Vordingborg Kommune mødte 
talstærkt op – plan, byg, miljø var bla. repræsenteret. Det var et meget positivt og konstruktivt møde – 
både for Kommunen og PSK. Formålet med mødet var i korte træk, at informere og starte en dialog med 
Vordingborg Kommune om PSK’s byggeprojekt, muligheder og retning.  

Spørgeskema til medlemmerne i PSK 
Tak til alle medlemmerne i PSK der tog sig tid til, at besvare den PSK-BYG medlemsundersøgelse fra 
december 2018. 

Medlemsundersøgelsen blev sendt ud til de 187 mailadresser PSK’s kassere har i klubbens 
medlemskartotek. 85 medlemmer tog sig tid til at besvare, hvilket PSK-BYG udvalget er meget glade for. 

Hvordan gik undersøgelsen så: 

PSK-BYG har fået mange gode besvarelser tilbage, og vi er af den tro, at vi får fat i rigtigt mange af klubbens 
medlemmer. Undersøgelsens spørgsmål 4 og 5 viser bla. at 50% af dem, der deltog i denne undersøgelse 
ikke deltog i afstemningen vedr. PSK-BYG på generalforsamlingen d. 22. marts 2017, og kun 33% har svaret, 
at de deltog i den forrige medlemsundersøgelse for et år side. 

Så vi tillader os at uddrage, at vi får udsagn fra langt flere medlemmer med disse medlemsundersøgelser 
end ad andre kanaler. 

Flere af deltagerne i medlemsundersøgelsen tog sig også tid til, at komme med ekstra kommentarer, som vi 
tager med i det videre arbejde. 

Endvidere viser undersøgelsen, at medlemmerne i PSK er meget vedholdende omkring ønsker og behov, da 
den seneste undersøgelse ikke afviger meget omkring ønsker til faciliteter, placering mv. end resultatet fra 
den første medlemsundersøgelse. 

Hvis du vil dykke dybere i resultaterne fra medlemsundersøgelsen, kan du finde mere information i 
sammenfatningen af undersøgelsen.  

Hvad kommer der til at ske nu og fremadrettet ? 
PSK-BYG har lavet en aftale med en arkitekt, som skal komme med et projektoplæg til et nye klubhus og 
”Grejopbevaring”. 

Projektoplægget vil bygge på resultaterne fra vores medlemsundersøgelser og kommentarerne dertil. 
Oplægget skal ligge færdigt til Generalforsamlingen d. 28. marts, hvor bestyrelsen vil komme med et forslag 
til generalforsamlingen om det videre forløb.  
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