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Forslag fra bestyrelsen, til generalforsamling d. 28. marts 2019 
Forslag 6 A – indgivet af PSK’s bestyrelse

På PSK’s generalforsamling den 22. marts 2018 blev følgende forslag fra PSK’s bestyrelse vedtaget:

”Bestyrelsen arbejder videre med detailprojekteringen af et nyt klubhus med udgangspunkt i skitseforslaget fra PSK Byg, som udnytter PSK’s
byggeret. Samtidig forholder vi os positive overfor et eventuelt fremtidigt samarbejde med de øvrige aktører på havnen.

Det endelige byggeprojekt vil blive fremlagt til godkendelse og igangsættelse senest på PSK’s generalforsamling 2019.”

På generalforsamlingen den 28. marts 2019 vil PSK’s byggeudvalg fremlægge status på projektet. Heraf vil det bl.a. fremgå, at det grundet 
udefrakommende omstændigheder - herunder kommunens igangværende arbejde med lokalplanen for området - ikke vil være muligt at 
fremlægge et endeligt byggeprojekt på nuværende tidspunkt. 

På den baggrund fremsætter PSK’s bestyrelse således følgende beslutningsforslag:

”Bestyrelsen og byggeudvalget i PSK har arbejdet med at udarbejde et byggeprojekt, der udnytter PSK’s byggeret - herunder inddraget 
medlemmerne ved spørgeundersøgelse og medlemsmøde. Grundet det igangværende arbejde med udarbejdelsen af lokalplanen for 
området, har det imidlertid ikke været muligt at fremlægge et endeligt projekt til godkendelse på PSK’s ordinære generalforsamling 2019. 
Lokalplanen ventes vedtaget i august 2019.

Med baggrund i det fremskredne arbejde, bemyndiges PSK’s bestyrelse til at arbejde videre med projektet, således at det kan fremlægges 
på en eventuel ekstraordinær generalforsamling i 2019 – senest den ordinære generalforsamling i marts 2020. Prisen for det endelige 
projekt forventes at udgøre 2.5 – 3.0 mio kr”



PSK-BYG fremlæggelse

• Præsentation af byggeprojektet
• Kort gennemgang af processen fra start - til nu
• Hvad kommer der til at ske fremadrettet ?



Forslag til ny klubhus og grejopbevaring











Processen fra start til nu
• Medlemsmøde d. 7. sep. 2017

• Medlemsundersøgelse dec. 2017

• Udarbejdelse af det 1. skitseforslag til Klubhus og grejopbevaring

• Generalforsamling – fremlæggelse af skitseforslag d. 22. marts 2018

• Medlemsundersøgelse dec. 2018

• Kontakt til flere arkitekter og møder (perioden jan-feb. 2019)

• Dialog med Vordingborg Kommune, TF d. 21. jan 2019

• Valg af Arkitekt – referencebesøg i Nykøbing F – jan/feb. 2019

• Kommunens meddelelse om udarbejdelse/høring af ny lokalplan for området

• Arbejde med et nyt oplæg til Klubhus og grejopbevaring



Processen fremad rettet
• Vordingborg Kommunes lokalplanarbejde - Høringsproces og vedtagelse af ny lokalplan

• Vordingborg Kommunes udbud af udarbejdelse af Helhedsplan for bla. Præstø by og havn

• PSK-BYG’s videre arbejde med arkitekt og projektoplægget

• ….


