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PSK bestyrelsesmøde 

Referat 

Dato : 26-8-2019 
Tid : 18:00 
Slut kl. : 22:30 
Sted : Dambæks Havehus 

Deltagere : 6 (8) 

Maj-Britt Pedersen (MP), Karin Hultfeldt (KH), Lars B Rasmussen (LBR), Asger Buntzen (AB), Per 
Vesterholm (PV), Jesper Olsen (JO). 

Gæster Peter Nielsen (PN), Johanne Braun (JB) 

Afbud: Per Johansen (PJ), Bjarne E. Jørgensen (BJ). 

______________________________________________________________________________ 

1. Godkendelse af dagsorden. 
2. PSK-Hjemmeside (PN). 
3. Godkendelse/underskrivelse af referat fra d. 24-6-2019. 
4. Regnskab og budget. (JO) 
5. Aktivt Liv ved Fjorden. (KH) 
6. Lokalplan (PV). 
7. PSK Vision (PV-KH). 
8. Siden sidst  
9. Aktiviteter i perioden til næste bestyrelsesmøde. 
10. Frivillighedsarbejde (JB)      
11. Eventuelt 

 

 
Ad. 1 

Godkendelse af dagsorden. 

Ad. 2 

Peter Nielsen var inviteret til dette punkt, som hhv. webmaster, repræsentant for TRYG-jollen og Lokaleud-
valget. 

Status for hjemmesiden. PSK.dk bliver jævnligt opdateret, og det er fortsat klubbens primære kommunikati-
onsplatform. Samtidig er der oprettet både en lukket og åben Facebook gruppe. Kommunikationsudvalget er 
i gang med at finde en model for, hvilke informationer der skal lægges ud på hvilke fora. 

Trygjollen: Livlig aktivitet med bl.a. Fjordsvømning, bjergninger osv. Man kan evt. godt bruge endnu et par 
nye medlemmer til udvalget. 
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Lokaleudvalget: Der er nok at se til, men enkelte opgaver er for omfattende til at udvalget kan klare dem 
alene. Derfor påtænkes det, at lave en ”Arbejdsdag ” ifm. standernedhalingen. Udvalget vil definere opga-
verne på forhånd. 

Sejlerskolen ønsker at bruge Dambæks Have til undervisning i løbet af vinteren, idet lokalet på Multicentret 
er uegnet. PN meddeler at det naturligvis er OK, og aftaler nærmere med Sejlerskolen. 

Ad. 3 

Godkendelse/underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 24-6-2019 godkendt på mail. 

Ad. 4.  

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. 

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

Medlemsstatus d.26/8: 156 aktive, 35 Støttemedlemmer 8 juniorer og 4 vinterbadere = 202 medlemmer i alt. 

 

Ad. 5.  
 
Status på projekt Aktivt Liv ved Fjorden er, at der er købt meget forskelligt grej ind, som er tilgængeligt for 
ALVF’s medlemsklubber. 

PSK har efterspurgt retningslister for, hvordan grejet kan lånes til events, og hvilket grej, der rent faktisk er 
indkøbt? Ligeledes hvordan det rekvireres? 

ALVF påregner, at hele Nordea Fond projektet afsluttes sept./okt., og at de sidste penge kan anvendes in-
den projektafslutning.  

KH følger projektet fortsat, og er opmærksom på, om og i givet fald hvordan PSK kan være en aktiv medspil-
ler. Som udgangspunkt finder PSK det ikke nødvendigt, at indgå i et nærmere engagement omkring ”for-
eningshuset” 

I øjeblikket støtter PSK op omkring projektet ved at stille TRYG-jollen til rådighed ved div. events til vands, 
hvor der er brug for en tryghedsskabende følgebåd. 

 
Ad. 6. 

I forbindelse med lokalplanen for området, hvor PSK ønsker at opføre sit nye klubhus, skulle vi have modta-
get høringssvar den 14/8. Imidlertid er PV blevet kontaktet af planchefen for VK, Anja Valhøj, som oplyser at 
VK har planer om at lade lokalplanen bortfalde, idet man ønsker at vedtage en udviklingsplan for hele havne-
fronten. Dette forventes at udskyde vedtagelsen af en ny lokalplan til december 2019. 
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Dette giver naturligvis en del udfordringer for PSK, ift. at komme i gang med at udnytte vores byggeret, op-
bevaring af grej mm. I første omgang besluttes det derfor, at PV snarest vil bede om et møde med Anja Val-
høj, for at afklare sagen yderligere, inden det besluttes, hvordan PSK skal forholde sig. 

Ad. 7. 

Status (vindsurfing- materialeudvalget). PV har endnu engang opfordret begge udvalg til at indkøbe materiel, 
til gavn for medlemmerne. 

Ad. 8. 

Vi har hjulpet ved Fjordsvømning, og vi afholdt en fællestur til Nyord. 

Ad. 9. 

Næste bestyrelsesmøde d. 2/10/19 kl. 18:00 

Hvem står for maden – Asger 

Aktiviteter i perioden til næste bestyrelsesmøde. Efterårssejladsen 21/9 – invitation er udsendt. 

Ad. 10. 

Hvordan engagerer vi medlemmerne, så vi i fælleskab starter en udvikling af PSK?  

Johanne var inviteret til dette punkt. Hun arbejder til dagligt med frivillige, og gav en fin præsentation af em-
ner, som bør overvejes og indarbejdes i klubbens visionsarbejde. 

Indbydelse fra Vordingborg Kommune:  

”Tilmelding til ”Frivillig Fredag” 2019 - fristen er d. 9.september 

Kære alle sammen 

Her får I mailen igen, med det rigtige link til programmet. 

Nu er der åbent for tilmelding til Frivillig Fredag, som afholdes d.27.september i Mønshallerne i Stege . 

Her kan du tilmelde en eller flere personer. 

Tilmeldingsskema til Frivillig Fredag fremgår af dette link: 

https://www.defgo.net/s.asp?id=1576770&c=DN5A9V&s=1&l=da&p=vordingborg.dk&o=1 

Og ALLE, der laver frivilligt arbejde – hvad enten det er 

i fodboldklubben, forældrebestyrelsen, patientforeningen, 

som gå-tur ven eller noget helt andet – er velkomne!” 

PV har tilmeldt PSK, og planlægger selv at deltage. 

Ad. 11. 

Eventuelt:  



 

Side 4 af 4 

PSK 
Bestyrelsen 

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 Kommunikationsudvalget jesper@the-olsens.dk 20 28 84 50 
Asger Buntzen Bestyrelsesmedlem Medlem af Havnebestyrelsen hanneogasger@gmail.com 40 11 57 33 
Maj-Britt Pedersen Bestyrelsesmedlem Kommunikationsudvalget, 

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 Kommunikationsudvalget karinhultfeldt@gmail.com 24 28 39 72 
John Nielsen  Suppleant  Johnmarina@mail.dk 26 28 44 79 
Bjarne Ekstrøm 
Jørgensen 

Suppleant Kommunikationsudvalget bjarne.ekstrom@live.dk 53 70 37 76 

Jesper Olsen Medlemskartotek & 
Kasserer 

 kasserer@psk.dk 20288450 

 


