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PSK bestyrelsesmøde 

Referat 

Dato : 16-4-2019 
Tid : 18:00 
Slut kl. : 21:30 
Sted : Dambæks Havehus 

Deltagere : 8 

Maj-Britt Pedersen (MP), Karin Hultfeldt (KH), Lars B Rasmussen (LBR), Per Johansen (PJ), As-
ger Buntzen (AB), Per Vesterholm (PV), Jesper Olsen (JO), Bjarne Ekstrøm Jørgensen (BJ).  

Afbud:  

______________________________________________________________________________ 

1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Godkendelse/underskrivelse af referat fra d. 28-4-2019. 
3. Regnskab og budget. (JO). 
4. PSK Byg planlægning af procesen (KH)-(AB)-(PJ).   
5. PSK Visions udvikling (PV). 
6. Opfølgning på vores brev til Vordingborg kommune, vedrørende en eventuel samarbejdsaftale (PJ)-

(JO)-(LBR).  
7. Aktiviteter i perioden til næste bestyrelsesmøde. 
8. Eventuelt 

 

 
 

 

Ad. 1 

Godkendelse af dagsorden. 

Ad. 2 

Godkendelse/underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde samt det konstituerende bestyrelsesmøde 
d. 28-3-2019. 

Ad. 3.  

Medlemsstatus d. 22/1: 163 aktive medlem 33 støttemedlemmer 6 junior og 4 vinterbadere = 206 medlem-
mer i alt.  
 
Medlemsstatus d. 4/3: 165 aktive, 33 Støttemedlemmer, 6 juniorer og 4 vinterbadere = 208 medlemmer i alt. 
 
Medlemsstatus d. 16/4: 167 aktive, 33 Støttemedlemmer, 6 juniorer og 4 vinterbadere = 210 medlemmer i 
alt. 
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JO informerede om PSK’s investering i værdipapirer. Baseret på dagens aktiekurs, er værdien af beholdnin-
gen steget med Kr. 194.000 siden nytår, og dermed er der opnået en avance på Kr. 74.000 siden indkøb. 
 
Ad. 4.  
 
Lokalplanen for området hvor PSK kan bygge, offentliggøres d. 17. april med en høringsfrist frem til d. 24 
juni. Bestyrelsen vurderer, at der vil være behov for, at vi indgiver et høringssvar. Derfor vil PSK Byg holde 
møde snarest, og lave et oplæg til et høringssvar, som godkendes af hele bestyrelsen inden det indsendes. 
 
Ad. 5. 

Pba. beslutningen på GF 2019 om at afsætte Kr. 100,000 til klubudviklingsprojekter, var der en diskussion 
om status og indkomne forslag. 

Det er lykkedes at finde tre medlemmer, Alan Melander, Per Nielsen og Anders Aakær, som ønsker at starte 
et ny udvalg op. Det kunne f.eks. hedde Båd/materialeudvalget” el.lign., men udvalget vælger selv. Ideen er, 
at de skal indkøbe og administrere grej/materiel, som er til potentiel gavn for alle medlemmer – f.eks. olies-
uger og andet specialværktøj. Desuden tænkes udvalget også at skulle organisere nogle af de opgaver, som 
havnen ikke længere kan varetage – f.eks. håndtering af stativer og master. Der afsættes Kr. 5000,- til det 
nye udvalg. LBR formulerer oplæg til formålsparagraf for udvalget. 

BJ informerede, at der har været følere ude hos aktørerne i Aktiv Liv Ved Fjorden ang. afholdelse af seminar 
om kommunikation på de sociale medier. Der har været positive tilbagemeldinger, så planlægningen vil nu 
gå i gang. Der vil muligvis blive brug for en smule økonomisk støtte. 

Chris fra Ungdomsafdelingen vil gerne starte hold op og tilbyde undervisning i windsurfing. I første omgang 
forankres aktiviteten i Ungdomsafdelingen. Der afsættes op til Kr. 10,000 til indkøb af udstyr. PV tager kon-
takt til Chris, så der kan blive sendt information til kommunikationsudvalget. 

KH tager initiativ til at lave et skriv der samler op på visionsarbejdet, og som munder ud i et visionsdoku-
ment, der kan offentliggøres på PSK.dk 

Der bliver indkaldt til møde i kommunikationsudvalget, hvor man skal have en debat om, i hvilke fora klub-
bens aktiviteter skal offentliggøres? Udvalgenes kalendere skal også koordineres bedre. 

Ad. 6. 

Pba. af de forhandlinger der har været med VK ang. samarbejde omkring udvikling af havneområdet, har VK 
tidligere meldt positiv tilbage. PSK har imidlertid ønsket en mere konkret aftale, hvilket vi skriftligt har givet 
udtryk for. Det er vigtigt for PSK at få en endelig afklaring at disse forhold, idet det har indflydelse på den vi-
dere planlægning af klubhusbyggeriet. Idet vi endnu ikke har hørt yderligere fra VK, besluttes det, at PV ryk-
ker for svar. 

Ad. 7. 

Næste bestyrelsesmøde mandag den 20/5 kl. 18:00 i Dambæks Havehus. Lars står for maden. 

Ad. 8. 

Der mangler stadig en ny træner til Ungdomsafdelingen. Forskellige ideer blev drøftet. PV vil følge op. 

Kan vi finde en løsning til at opfriske Te-huset? Lokaleudvalget bedes komme med et budget ifm. næste be-
styrelsesmøde. 
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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, medlemskartotek jesper@the-olsens.dk 
kasserer@psk.dk 

20 28 84 50 

Asger Buntzen Bestyrelsesmedlem  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 

 


