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Så er Skipperkroen blevet solgt. Se detaljer her 

 

Generalforsamling 

Der er indkaldt til ordinær generalforsamling i Præstø 

Sejlklub den 28. marts kl. 19 i caféen på Præstø skole.  

Materiale vil ligge tilgængeligt på psk.dk i ugen op til GF. 

Husk, at der serveres mad kl. 18. Tilmelding til Per 

Vesterholm på formand@psk.dk eller på tlf. 42 17 06 71. 

Læs mere her 

 

Standerhejsning 

Husk også den officielle start på sæsonen i PSK. 

Søndag den 14. april kl. 9 ved det gamle klubhus. 

Med efterfølgende morgenkaffe i Dambæks Havehus. 

 

Søsætning - vigtig information! 

Der er bestilt kran til fælles søsætning af de større både 

fredag d.12. april. Der arbejdes på at få aftale i stand med 

Palles Kraner for øvrige både. Nyt bliver slået op på psk.dk. 

Der vil være hjælp til nedtagning og påsætning af master 

samt afrydning af stativer lørdag den 13. + 20. + 27. april. 

Vi mødes kl. 10 ved Dambæks. Tilmelding: Per Vesterholm 

tlf. 42 17 06 71. Alle er velkomne til at give en hjælpende  

 

2 spændende arrangementer - for alle - ved 2 x Jens 

Initiativrige personer har sørget for, at vi ikke behøver at 

kede os, mens vi venter på, at bådene kommer på vandet. 

 Jolleudvalget holder temaaften om kapsejlads den 26/3. 

 Kom og hør foredrag om livet på en folkebåd den 31/3. 

  

 

PSK Byg Status 

Der er kommet mange svar på spørgeskemaundersøgelse 

nr. 2, som blev sendt ud i december 2018. Det giver et godt 

grundlag for at arbejde videre med arkitekten og VK. 

Status bliver fremlagt på den kommende generalforsamling. 

Se mere her 

 

Nyt fra sejlerskolen 

Tirsdag den 19. marts er der introduktionsaften for nye og 

nuværende elever for den kommende sæson. 

Der udbydes bl.a kursus i VHF i april/maj. Se opslag 

Der er planlagt prøve i teoretisk navigation for de 10 

nuværende elever lørdag den 13. april. 

 

Kapsejlads starter op 

Der er forår i luften, og nu er der ikke længe til, at man igen 

kan se mange sejl på fjorden hver onsdag. 

Alle deltagere og interesserede inviteres til mad og 

opstartsmøde den 24. april kl. 18 i Dambæks Havehus. 

Se også denne opfordring fra udvalget. 

 

Strategiarbejdet i Præstø Sejlklub 

Siden første møde blev afholdt i november 2018 har 

bestyrelsen og repræsentanter fra alle udvalg arbejdet 

videre med at konkretisere og prioritere de indkomne forslag   

- bl.a. på et konstruktivt evalueringsmøde den 5. februar. 

Kom og hør mere på den kommende generalforsamling. 

Se en sammenfatning her 

 

Fest og Turudvalget har noget på programmet 

Der er kommet nye kræfter i udvalget, og der er allerede 

planlagt spændende ture. Som noget nyt er nat– og 

distancesejladen lagt ind under udvalgets regi (dog stadig i 

samarbejde med Sejlerskolen). 

Se det inspirerende program her 

 

Aktivt liv ved fjorden 

I tråd med opfordringen på sidste års generalforsamling 

deltager PSK sammen med andre foreninger i dette 

spændende samarbejde om at skabe mere liv på havnen. 

PSK’s repræsentant er Karin Hultfeldt. 

Projektet har fået sin egen hjemmeside. 

 

Havnens dag - afholdes i år den 25. maj 

Præstø Sejlklub er i fuld gang med at planlægge aktiviteter 

til arrangementet. Det er Vild-med-Vand, som star bag.   

 

Nye indkøbsmuligheder 

Åbningsfest og rabatter i Marinetorvet i Haslev i uge 14. 

 

Præstø Sejlklub 

W: psk.dk 

M: kasserer@psk.dk 

A: Hjortevej 10, 4733 Tappernøje 

T: 20 28 84 50 
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