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PSK bestyrelsesmøde 

REFERAT 

Dato : 24-6-2019 
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 E. Jørgensen (BJ). 

Afbud:  

______________________________________________________________________________ 

1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Godkendelse/underskrivelse af referat fra d. 20-5-2019. 
3. Regnskab og budget (JO). 
4. Aktivt Liv ved Fjorden (KH). 
5. PSK-Byg udvalget (PV). 
6. PSK Vision (PV-KH). 
7. Foredrag (MP). 
8. Samarbejde med VK & udvikling af Præstø Havn 
9. Vild med Vand-Havnens dag (AB-PV). 
10. Siden sidst. 
11. Aktiviteter i perioden til næste bestyrelsemøde. 
12. Eventuelt 

 

 
Ad. 1 

Godkendelse af dagsorden 

Ad. 2 

Godkendelse/underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 20-5-2019 godkendt på mail. 

Ad. 3.  

Regnskab, budget for 2019 og medlemsstatus  

Medlemsstatus d. 22/1: 163 aktive, 33 støttemedlemmer 6 juniorer og 4 vinterbadere = 206 medlemmer 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. 

Medlemsstatus d.19/5: 159 aktive, 33 Støttemedlemmer 6 juniorer og 4 vinterbadere = 202 medlemmer i alt. 
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Medlemsstatus d.24/6: 156 aktive, 35 Støttemedlemmer 8 juniorer og 4 vinterbadere = 202 medlemmer i alt 

Status på PSK investering i værdipapirer: Per 24/6 er opnået et positivt (urealiseret) afkast på Kr. 99.075,- ift. 
anskaffelsessummen. 

13 medlemmer har stadig forfaldent kontingent efter 2. rykker, og står derved til eksklusion. PV ringer til alle 
medlemmerne, før de evt. eksluderes. 

Bjarne har udarbejdet et opdateret takstblad, som kræver et par rettelser før det kan publiceres på 
www.psk.dk 

Der er et ønske i Sejlerskolen, om at skolebåden skal kunne udlejes til instruktører. Det vurderes imidlertid, 
at emnet kræver en nærmere undersøgelse af forsikringsforhold mm., samt opsætning af regler. Sejlersko-
len skal udarbejde et oplæg, som kan behandles på næste bestyrelsesmøde. 

Ad. 4.  

Aktivt Liv ved Fjorden (ALVF) siden sidst. 
KH har været med til sidste møde. Ikke noget nævneværdigt nyt, der omfatter PSK endnu. KH vil endnu en-
gang pointere overfor ALVF’s webmaster, at PSK’s aktiviteter også skal fremgå af deres hjemmeside, på lige 
fod med øvrige aktører. 
 
Ad. 5. 

Status PSK Byg omkring lokalplanen. 

PV har været til møde i Kalvehave samt efterfølgende i Bio Bernhard vedr. projektet om udviklingen af hav-
neområdet. Der henvises i øvrigt til det udførlige referat, som ligger på www.psk.dk 

Ad. 6. 

Hvordan kommer vi videre med baggrund i det arbejde, som vi har lavet med udvalgene og Henrik Tang Kri-
stensen fra DS? Generalforsamlingen har afsat 100.000 kr i budget 2019 til årene fremover. 

KH og PV har afholdt møde. KH er i gang med at opdatere det levende dokument der beskriver visionsarbej-
det, så det indeholder de tiltag, der allerede er eller påtænkes iværksat. Dokumentet forventes offentliggjort 
på psk.dk, så medlemmerne kan følge med i udviklingen. 

Ad. 7. 

MP er blevet kontaktet af Anders Heding, som gerne vil komme og holde foredrag: 

”I nittenhundred og tresserne byggede min bror og jeg en skonnert i Bangkok, som vi siden sejlede hjem til 
Danmark med de oplevelser som fulgte med, og uden motor og selvsagt ved hjælp af det enklest tænkelige 
navigationsudstyr.” 

Foredraget lyder spændende og relevant, og MP går derfor videre med at booke - evt. til vinter.  

Ad. 8.  

Samarbejdsaftale med Vordingborg Kommune i forbindelse med fondssøgning i forbindelse med opførsel af 
vores nye klubhus. 

Vi har trods gentagne henvendelser stadig intet hørt fra VK ang. en endelig aftale omkring PSK’s evtuelle 
engagement i Vandsportens By. Det virker som om, at VK har mistet interessen, efter at de nye planer for 
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udviklingen af havneområdet er blevet udarbejdet af SLA Arkitekterne på VK’s vegne. Vi arbejder videre med 
planerne om at opføre vores eget klubhus – uafhængigt af en evt. aftale med VK. 

Ad. 9.  

Den 25. maj gennemførte vi sammen med Roklubben, ”Vild med Vand - Havnens dag”. Arrangementet er 
efterfølgende blevet rost meget. Der er nu udarbejdet et godt koncept, som kan anvendes og videreudvikles i 
de kommende år. Fremadrettet bør arrangementet dog uddelegeres til flere personer, og arbejdet påbegyn-
des i endnu bedre tid. 

Ad. 10.  

PSK’s kommunikationsudvalg har arrangeret og afholdt succesfuldt møde med i alt 9 klubber ang. anven-
delse af sociale medier. Foredragsholder var Jakob Tolborg fra Idræt og Sociale Medier. Der fremkom gode 
forslag til fremtidig kommunikationsstrategi, som udvalget vil tage i anvendelse straks. 

Turudvalget har afholdt tur til Stege bl.a. med byvandring og museumsbesøg. 

Distancesejladsen blev afholdt for 10. gang med rekorddeltagelse af 7 både med ialt 23 personer! 

Ad. 11.  

Næste bestyrelsesmøde d. 26/8 – 2019. MP står for maden. 

Ad. 12.  

Webmasteren opfordres til at opdatere kalenderen på psk.dk, så den fulde kalender fremgår af forsiden og 
ikke under de enkelte udvalg. 

”Rusesyerne” skal snart på udflugt. AB sørger for at minde dem om at tage lidt billeder til hjemmesiden. 

KONTAKTINFORMATION 

Navn Funktion Ansvar E-mail Mobil 
Per Vesterholm Formand  pvras@icloud.com 42 17 06 71 
Per Johansen  Næstformand   elkafarpjo@gmail.com 30 16 18 71 
Jesper Olsen Bestyrelsesmedlem Kasserer jesper@the-olsens.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 

Jesper O. Medlemskartotek & 
Kasserer 

 kasserer@psk.dk 20288450 

 


